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მიმოხილვა
ეს

კვლევა

პოლიტიკური

პარტიების

დაფინანსების

გამჭვირვალობასთან

და

მათ

ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს მიმოიხილავს. მასში მოცემულია
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შემოსავლებისა და ხარჯების ანალიზი 2012 წლის
ფინანსური დეკლარაციების მიხედვით 1, კვლევისას გამოკვეთილი ტენდენციები კი 2007–2011
წლების

დეკლარაციებში

მოყვანილ

მონაცემებთანაა

შედარებული.

კვლევისათვის

ის

პოლიტიკური გაერთიანებები შეირჩა, რომლებმაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში
დამოუკიდებლად ან საარჩევნო ბლოკის ფარგლებში ხმების 1%-ზე მეტი მოაგროვეს:
1. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;
2. კონსერვატიული პარტია;
3. თავისუფალი დემოკრატები;
4. ქართული ოცნება;
5. მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს;
6. რესპუბლიკური პარტია;
7. ეროვნული ფორუმი;
8. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა;
9. ლეიბორისტული პარტია.
ანგარიში სამი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება: პირველი თავი მიმოიხილავს პოლიტიკური
პარტიების შემოსავლებს, ხოლო მეორე თავი – ხარჯებს. ბოლო თავში შეჯამებულია კვლევის
ძირითადი მიგნებები და ტენდენციები, ასევე წარმოდგენილია არსებული პრობლემების
გადასაჭრელად საჭირო რეკომენდაციები.
2012 წლის დეკლარაციების კვლევისას გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ პოლიტიკური პარტიები
შემოსავლის უდიდეს ნაწილს სახელმწიფო დაფინანსებისა და შემოწირულებების სახით
იღებენ. ამჯერად შემომწირველები მხოლოდ ფიზიკური პირები იყვნენ, რადგანაც იურიდიული
პირებისაგან შემოწირულებების მიღება კანონით აიკრძალა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხელთ
არსებულ მონაცემთა ანალიზით დადგინდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 397,

ქართული ოცნების 33 და სხვა პოლიტიკური გაერთიანებების 10-მდე შემომწირველს
გარკვეული კავშირი აქვს ბიზნესთან. რაც შეეხება ხარჯებს, მათი განაწილება პარტიებს
დივერსიფიცირებული აქვთ. ხარჯების ძირითადი წილი ოფისისა და კომუნიკაციის ხარჯებზე,
რეკლამის ხარჯსა და შრომის ანაზღაურებაზე მოდის.

პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური დეკლარაციები შეგიძლიათ სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის ვებგვერდზე: http://sao.ge/?action=page&p_id=395&lang=geo
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როგორც კვლევამ ცხადყო, წლიური დაფინანსებისა და ხარჯვის შესახებ კანონმდებლობა წინა
პერიოდებთან შედარებით მნიშვნელოვნადაა გაუმჯობესებული, თუმცა მაინც იკვეთება
სერიოზული პრობლემები. 2011 წლის 28 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებამდე არ
არსებობდა ფინანსური დეკლარაციის ფორმები და მარეგულირებელი ორგანო, რაც ვერ
უზრუნველყოფდა სათანადო გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას. დეკლარაციის
ფორმებმა პრობლემები საგრძნობლად შეამცირა, თუმცა გარკვეული საკითხები კვლავ
საჭიროებს გადაწყვეტას. რაც შეეხება მარეგულირებელ ორგანოს, სამწუხაროა, რომ მისი
საქმიანობა პოლიტიკური ანგარიშსწორება უფრო იყო, ვიდრე პოლიტიკური პარტიების
დაფინანსებისა და ხარჯვის მონიტორინგის განხორციელება. არაერთხელ დაფიქსირდა ამ
ორგანოს მიკერძოებული, შერჩევითი მიდგომა 2, ზოგ შემთხვევაში კი იგი ყურადღებას არც
აქცევდა მაშინდელი მმართველი გუნდის საქმიანობას. რაც შეეხება წლიური დეკლარაციების
გადამოწმებას,

მიუხედავად

არაერთი

ხარვეზისა,

რომლებიც

პოლიტიკურ

პარტიებს

ანგარიშებში ჰქონდათ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს რეაგირება დღემდე არ მოუხდენია.
გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პოლიტიკურ პარტიასთან „დაკავშირებულ
პირად“

ცნობილი

სუბიექტების,

მათ

შორის,

ააიპ

„საქართველო

არ

იყიდება“ 3

და

საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული ოცნება“, წლიური ანგარიშები არ გამოაქვეყნა, რითაც
კანონი დაირღვა.
დადებითად უნდა შეფასდეს დეკლარაციის დეტალიზება, განსაკუთრებით ხარჯების კუთხით,
რადგან ფაქტობრივად არ რჩება ხარჯი, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის. გარდა ამისა,
ამა თუ იმ ტიპის ხარჯების შესახებ ინფორმაცია კიდევ უფრო დეტალურადაა მოცემული და
თითოეული გასავალი აღნუსხულია საჯარო ანგარიშგებაში. მეორე მხრივ, კლასიფიცირებული
არ არის შემოსავლის ნაწილი და, 2011 წლის მსგავსად, კვლავ არსებობს შესაძლებლობა, რომ
პოლიტიკური პარტიის მიერ მოზიდული თანხების წარმომავლობა ბუნდოვანი იყოს.
ამასთანავე, სასურველია, დეტალურად გაიწეროს ამომრჩევლისათვის ერთ-ერთი ყველაზე
თვალსაჩინო და პარტიისათვის მსხვილი ხარჯი (მაგალითად, რეკლამის).

დეტალური ინფორმაციისათვის ასევე იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“
ანგარიშები:
http://transparency.ge/post/report/new-ti-georgia-report-pre-election-environment-geo;
http://transparency.ge/post/report/akhali-angarishi-tsinasaarchevno-monitoringis-shedegebi;
http://transparency.ge/post/report/politikuri-partiebis-pinansebi-2011;
http://transparency.ge/post/report/akhali-angarishi-saarchevno-kampaniis-pinansebis-analizi
3 ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე იხილეთ ბლოგი: http://transparency.ge/blog/sakartvelo-ar-iqideba-sda-mmartveli-partiis-ukanono-garigeba
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I. შემოსავლები
კვლევის ამ ნაწილში მიმოხილულია პოლიტიკური პარტიების შემოსავლების ძირითადი
კატეგორიები: 1. სახელმწიფო დაფინანსება; 2. საწევრო შენატანები; 3. შემოწირულებები.
საუბარია 2012 წლის შემოსავლებზე, რომლებიც 2007–2011 წლების მონაცემებთან არის
შედარებული.
დიაგრამა №1. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2012 წელს მიღებული შემოსავლები

ქართული ოცნება

397

თავისუფალი დემოკრატები

820

ლეიბორისტული პარტია

337

ეროვნული ფორუმი

594

რესპუბლიკური პარტია

645

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს

529

ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობა

961
1 622

13 434

12,000.00

ათასი ლარი

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

-

სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოწირულებები
საწევრო შენატანები
სესხები
ცენტრი
სხვა

2,000.00

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

14,000.00

კონსერვატიული პარტია

აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის ფინანსური დეკლარაციები მოიცავს პერიოდს 2011 წლის 1
ნოემბრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრამდე. ამასთანავე, 2011 წლის 28 დეკემბრის საკანონმდებლო
ცვლილებამდე მოქმედებდა პოლიტიკური გაერთიანების დაფინანსების განსხვავებული
სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც 2012 წლის დეკლარაციებში ასახული ფინანსების
გარკვეულ ნაწილსაც შეეხება. კერძოდ, პარტიის ქონება და შემოსავალი შედგებოდა: ა)
საწევრო შენატანებისაგან; ბ) ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა შემოწირულებებისაგან,
თითოეული არა უმეტეს შესაბამისად 30 000 ლარისა და 100 000 ლარისა; გ) სახელმწიფოს
მიერ გამოყოფილი თანხებისაგან; დ) კანონით დაშვებული სხვა საქმიანობიდან (პარტიის

4

სიმბოლიკის

დამზადება

და

გავრცელება,

ლექციებისა

და

გამოფენების

მოწყობა,

საგამომცემლო საქმიანობა, საჯარო ღონიძიებები და სხვა) მიღებული სახსრებისაგან 4.
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში 2011 წლის 28
დეკემბერს შეტანილი ცვლილებით 5 დაწესდა საწევრო შენატანების წლიური ოდენობის ზედა
ზღვარი – 1 200 ლარი; იურიდიულ პირს შემოწირულების განხორციელება აეკრძალა;
ფიზიკური პირის მიერ წლის განმავლობაში განხორციელებულ შემოწირულებათა საერთო
ოდენობის ზედა ზღვარი 60 000 ლარამდე გაიზარდა; დაწესდა სხვა საქმიანობით მიღებული
შემოსავლების წლიური ოდენობის ზედა ზღვარი – 60 000 ლარი. იმავე კანონში 2012 წლის 8
მაისს შეტანილი ცვლილებით 6 სახელმწიფო დაფინანსებას დაემატა მიზნობრივი დაფინანსება
საარჩევნო წელს სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯების დასაფარავად.

1. სახელმწიფო დაფინანსება
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის თანახმად,
პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღების სამი საშუალება
არსებობს: 1) თანხის პირდაპირ პარტიებისთვის გადაცემა 7; 2) თანხის საარჩევნო სისტემების

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 31 ოქტომბრის
№1028-Iს ორგანული კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997) (შემდგომ – „მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონი) 2011 წლის 28 დეკემბრის ცვლილებამდე
მოქმედი რედაქციის III თავი.
5 საქართველოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №5661-რს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე –
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1542609
6 საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის №6116-Iს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე –
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1661429
7 პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო დაფინანსება გაიანგარიშება ფორმულით, რომლის თანახმადაც,
საბაზო დაფინანსებას ემატება დამატებითი დაფინანსება პარლამენტში მოპოვებული მანდატებისა და
არჩევნებში მიღებული ხმების შესაბამისად. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“
ორგანული
კანონის
30-ე
მუხლის
მე-4
პუნქტის
მიხედვით,
ეს
ფორმულაა:
Z=B+(M*600*12)+(L*100*12)+(V*1,5)+(W*1), სადაც Z არის პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო
დაფინანსების ოდენობა; B – საბაზო დაფინანსების ოდენობა; M – პროპორციული სისტემით არჩეული 30
და 30-მდე პარლამენტის წევრთა რაოდენობა; L – პროპორციული სისტემით არჩეული 30 წევრის ზემოთ
პარლამენტის წევრთა რაოდენობა; V – 200 000 ამომრჩევლამდე მიღებული ხმების ოდენობა; W – 200
000 ამომრჩევლის ზემოთ მიღებული ხმების ოდენობა. იმავე მუხლის მე2, მე5 და მე6 პუნქტების
თანახმად, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდაპირ პარტიებზე გასანაწილებლად
გამოყოფილ თანხას იღებს ის პარტია, რომელმაც უკანასკნელ საპარლამენტო არჩევნებში გადალახა
4%-იანი ბარიერი ან უკანასკნელ ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში – 3%-იანი
ბარიერი; საბაზო დაფინანსების ოდენობა წელიწადში არის 150 000 ლარი; თუ საარჩევნო სუბიექტი
(პარტია/საარჩევნო ბლოკი) უკანასკნელ საპარლამენტო არჩევნებში გადალახავს 8%-იან ბარიერს ან
4

5

განვითარების,

რეფორმებისა

და

სწავლების

ცენტრის

მეშვეობით 8

პარტიებისთვის

განაწილება 9; 3) პარტიებისთვის მხოლოდ საარჩევნო წელს სატელევიზიო რეკლამისათვის
მიზნობრივი დაფინანსების გამოყოფა 10.
დიაგრამა №2. პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფოსგან 2007–2012 წლებში მიღებული
დაფინანსება
2,500

ათასი ლარი

2,000
1,500
1,000
500

2007

2008

2009

2010

2011

ქართული ოცნება

თავისუფალი დემოკრატები

ლეიბორისტული პარტია

ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს

ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

-

2012

უკანასკნელ ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში – 6%-იან ბარიერს, საბაზო
დაფინანსების ოდენობა წელიწადში იქნება 300 000 ლარი.
8 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 301 მუხლის პირველი
პუნქტი. ცენტრის მიზანია პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი,
კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
9 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 291 მუხლის მე-2 პუნქტი.
10 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-12 პუნქტი.
ამ პუნქტით გათვალისწინებულ თანხებს მიიღებენ მხოლოდ ის პოლიტიკური გაერთიანებები,
რომლებიც დაფინანსებას იღებენ უკანასკნელი საერთო არჩევნების შედეგების მიხედვით. ამ პუნქტის
შესაბამისად პოლიტიკური გაერთიანებისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობის გაანგარიშების მიზნით
შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება სამზე და იყოფა
საარჩევნო სუბიექტში შემავალი პოლიტიკური გაერთიანებების რაოდენობაზე. ამასთანავე, ერთი
საარჩევნო სუბიექტისათვის (საარჩევნო სუბიექტში შემავალი პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის
ჯამურად) განკუთვნილი თანხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 600 000 ლარს.

6

საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა, 2009 წლიდან პარტიები საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრისგან დამატებით დაფინანსებას იღებენ. თანხა პარტიებზე
საბაზო დაფინანსების 11 პროპორციულად ნაწილდება 12. აქედან გამომდინარე, 2007–2012
წლებში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ყველაზე მეტი დაფინანსება ჰქონდა. აღსანიშნავია,
რომ საბაზო დაფინანსების დიფერენცირების წყალობით 300 000 ლარს იღებდნენ 2012 წლის
ჩათვლით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობა,
რამდენადაც

მათ

საპარლამენტო

არჩევნებში

8%-იანი

ბარიერი

გადალახეს.

საბაზო

დაფინანსების სახით 300 000 ლარი ასევე გაიცემოდა გაერთიანებული ოპოზიციის 13 ბლოკში
შემავალ პარტიებზე, თუმცა, ვინაიდან დაფინანსება ბლოკში შემავალ პარტიებზე თანაბრად
ნაწილდება, მათ ზემოხსენებულ ორ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე ნაკლები თანხები აქვთ.
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი თანხას მხოლოდ
კვლევების,

სწავლების,

კონფერენციების,

მივლინებების,

რეგიონული

პროექტების,

ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო განათლების პროექტების დაფინანსების მიზნით
გასცემს (იხილეთ დანართის №1 დიაგრამა).

2. საწევრო შენატანები
საწევრო შენატანებიც პარტიის ქონების ნაწილია. 2011 წლის 28 დეკემბრის საკანონმდებლო
ცვლილებამდე საწევრო შენატანის განხორციელება დეტალურად არ რეგულირდებოდა და
შეზღუდვები არ არსებობდა. ამ ცვლილებით დაწესდა საწევრო შენატანების წლიური
ოდენობის ზედა ზღვარი – 1 200 ლარი 14. ეს ცვლილება დადებითად უნდა შეფასდეს,
რამდენადაც

საწევრო

შენატანის

ოდენობის

ზღვრის

არარსებობა

შეიძლებოდა

შემოწირულების მარეგულირებელი ნორმებისათვის გვერდის ასავლელად ყოფილიყო
გამოყენებული. მართალია, 2007–2011 წლებში ამ გზით უკანონო შემოწირულებების მიღება არ
დაფიქსირებულა,

მაგრამ

რამდენიმე

პოლიტიკურ

გაერთიანებას

არ

ჰქონდა

საბაზო დაფინანსება არის ფიქსირებული თანხა, რომელიც პარტიებს პირდაპირი დაფინანსების
ფარგლებში დამატებით დაფინანსებასთან ერთად გადაეცემათ. იხილეთ სქოლიო 5.
12 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 301 მუხლის მე8 პუნქტი.
13 ბლოკში შემავალი პარტიები იყვნენ: კონსერვატიული პარტია, ახალი მემარჯვენეები, თავისუფლება,
სალომე ზურაბიშვილი – საქართველოს გზა, ჩვენ თვითონ, ხალხის პარტია, მოძრაობა ერთიანი
საქართველოსათვის, ქართული დასი, ეროვნული ფორუმი.
14 ეუთოს მონიტორინგის მეორე რაუნდის მონიტორინგის ანგარიშის თანახმად, საწევრო შენატანის
ოდენობაზე შეზღუდვა არ არსებობს, რაც შემოწირულებების ზედა ზღვრისთვის თავის არიდების და
უკანონო შემოწირულებების განხორციელების საშუალებას იძლევა (რეკომენდაცია 3.7). რეკომენდაციის
IV პუნქტის თანახმად, პარტიის დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად მიზანშეწონილია
საწევრო შენატანის ზედა ზღვრის დაწესება: www.oecd.org/dataoecd/8/6/44997416.pdf. ანალოგიური
რეკომენდაციაა მოცემული GRECO-ს (სახელმწიფოთა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ) 2011 წლის
შეფასებაში: Council of Europe, Group of States against Corruption – GRECO, Evaluation Report on Georgia on
transparency of party funding (Greco Eval III Rep (2010) 12 E; Theme II) (პარაგრაფი 67).
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იდენტიფიცირებული საწევრო შენატანების წყარო და მიღების პერიოდი, რაც ასევე
მარეგულირებელი ნორმების სიმწირით იყო გამოწვეული. მეორე მხრივ, საწევრო შენატანის
ოდენობა შემოწირულების ოდენობაზე საგრძნობლად ნაკლები არ უნდა იყოს. სასურველია,
პარტიას ჰქონდეს შესაძლებლობა, თავისი წევრებისაგან ისე მოიზიდოს თანხა, რომ მათთვის
უფრო მიზანშეწონილი არ აღმოჩნდეს ამ თანხის პარტიის ანგარიშზე შემოწირულების
განხორციელების გზით შეტანა.
აღსანიშნავია, რომ 2007-2010 წლების განმავლობაში საწევრო შენატანების გზით შემოსავალს
მხოლოდ რამდენიმე პარტია იღებდა და ეს თანხა, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, პარტიის
წლიური შემოსავლის მცირე ნაწილი – 5–10% – იყო. 2011 წელს საწევრო შენატანები
(შემოსავლის 2% – 13 748 ლარი) მხოლოდ ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ მიიღო,
2012 წელს კი საწევრო შენატანებზე 4 პარტიის შემოსავლის გარკვეული წილი მოდიოდა,
თუმცა ამ თანხებმა მათი მთლიანი შემოსავლის მხოლოდ 1-2% შეადგინა.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართის №2 დიაგრამა.

3. შემოწირულებები
2011 წლის 28 დეკემბრის საკანონმდებლო
ცვლილებამ

ძირეულად

შემოწირულებების
მარეგულირებელი
მნიშვნელოვანი

ნორმები 15.

ცვლილება

შეცვალა

ის, რომ შემომწირველი ფიზიკური პირის

მიღების

შესახებ ინფორმაციაში რეგისტრაციის
ადგილის მისამართის მითითება

ყველაზე

სავალდებულო აღარ არის, ხელს უშლის

იურიდიული

ფინანსური გამჭვირვალობისა და

პირებისათვის პოლიტიკური გაერთიანებების

ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას.

დაფინანსების აკრძალვა იყო.
2012

წლის

8

მაისის

საკანონმდებლო

ცვლილებით კი გამჭვირვალობის სტანდარტებიც შეიცვალა. კერძოდ, შემომწირველი
ფიზიკური პირის შესახებ ინფორმაციაში რეგისტრაციის ადგილის მისამართის მითითება
სავალდებულო აღარ არის. მიგვაჩნია, რომ ეს ცვლილება ხელს უშლის ფინანსური
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას. ამ მიზნის მისაღწევად
პოლიტიკური

პარტიების

შემომწირველთა

იდენტიფიცირება

სრულად

უნდა

იყოს

შესაძლებელი, რადგანაც საზოგადოებაში შესაძლოა არსებობდეს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ
ზოგიერთი

შემოწირულება

ფიქციურია.

ასეთი

ფაქტები

წინა

წლებში

რამდენიმეჯერ

დადასტურდა. საინტერესოა, რომ დეკლარაციაში შემომწირველის პირადი ნომერი კვლავ
დეტალური შედარებისათვის იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ანგარიში
პოლიტიკური პარტიების ფინანსები 2011 წელს: http://transparency.ge/post/report/politikuri-partiebispinansebi-2011
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მიეთითება, რის საფუძველზედაც გარკვეული ინფორმაციის, მათ შორის, მისამართის, მოძიება
მაინც შესაძლებელი რჩება, თუმცა კარგი იქნება, თუ ფინანსურ ანგარიშში მისამართი
პირდაპირ იქნება მითითებული და დაინტერესებულ პირებს ინფორმაციის მისაღებად
სხვადასხვა შემოვლითი მექანიზმის გამოყენება არ მოუწევთ.
როგორც აღინიშნა, 2011 წლის 28
დეკემბრის

საკანონმდებლო

2007-2010 წლების განმავლობაში პოლიტიკური

ცვლილებით

იურიდიული

გაერთიანებების შემოსავლის მთავარ (და ხშირად

პირებისაგან

შემოწირულებების

ერთადერთ) წყაროდ სახელმწიფო დაფინანსება

მიღება აიკრძალა, თუმცა, რადგან

რჩებოდა. 2012 წელს ასეთი წყარო
შემოწირულებები აღმოჩნდა. პარტიებმა თანხების
საშუალოდ 58% სწორედ ამ გზით მიიღეს.

2012

წლის

დეკლარაციები

ეხება

პერიოდს 2011 წლის 1 ნოემბრიდან
2012 წლის 1 ნოემბრამდე, მათში
იურიდიული

პირების

შემოწირულებებიც მოხვდა 16.
რაც შეეხება ფიზიკური პირებისაგან შემოწირულებების მიღების ტენდენციას, 2012 წელი 17 ამ
მხრივ განსაკუთრებული იყო. 2007-2010 წლების განმავლობაში პოლიტიკური გაერთიანებების
შემოსავლის მთავარ (და ხშირად ერთადერთ) წყაროდ სახელმწიფო დაფინანსება რჩებოდა.
2012 წელს ასეთი წყარო შემოწირულებები აღმოჩნდა. პარტიებმა თანხების საშუალოდ 58%
სწორედ ამ გზით მიიღეს. ქართული ოცნების შემოსავლის 91%ს, კონსერვატიული პარტიის
შემოსავლის

86%ს

და

ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობის

შემოსავლის

85%ს

შემოწირულებები შეადგენდა.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“
ანგარიში პოლიტიკური პარტიების ფინანსები 2011 წელს: http://transparency.ge/post/report/politikuripartiebis-pinansebi-2011
17 2007–2011 წლებში მიღებული შემოწირულებებისა შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართის №3
დიაგრამაში.
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დიაგრამა №3. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2012 წელს მიღებული შემოწირულებები (ლარი)
460,892
405,265
130,270

600,624

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

363,431

კონსერვატიული პარტია

217,180
ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობა

1,398,220

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს
რესპუბლიკური პარტია
ეროვნული ფორუმი

11,429,032

თავისუფალი დემოკრატები
ქართული ოცნება

აღსანიშნავია, რომ წინა წლების განმავლობაში შემოწირულებების ოდენობა საარჩევნო
აქტივობაზე იყო დამოკიდებული. კერძოდ, არასაარჩევნო წელს პარტიები შემოწირულებებს
თითქმის არ იღებდნენ. ამ მხრივ განსაკუთრებული გამონაკლისი იყო 2011 წელი, რომლის
ბოლოსაც პარტიებს უკვე საკმაოდ ბევრი შემოწირულება ჰქონდათ მიღებული. ეს ტენდენცია
არჩევნებზე მეტად, სავარაუდოდ, იმასთან იყო დაკავშირებული, რომ 2012 წლიდან
იურიდიული პირების მიერ შემოწირულებების განხორციელება იკრძალებოდა 18, და პარტიები
ცდილობდნენ, მოესწროთ შემოსავლის ამ გზით მიღება. 2012 წელს მოზიდულ თანხებზე
დაკვირვებით იკვეთება ტენდენცია, რომ პარტიებს შემოწირულებები საარჩევნო კამპანიის
დაწყებამდე ჰქონდათ მიღებული და ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიური გაზაფხულის ბოლო
პერიოდი და ზაფხული იყო. წინასაარჩევნო პერიოდის დაწყებიდან (1 აგვისტოდან) კი,
როგორც

ჩანს,

შემოწირულებები

უკვე

უშუალოდ

საარჩევნო

კამპანიის

ფონდებში

განხორციელდა 19.

იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ ინფორმაციისათვის
იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ანგარიში პოლიტიკური პარტიების
ფინანსები 2011 წელს: http://transparency.ge/post/report/politikuri-partiebis-pinansebi-2011
19 საარჩევნო კამპანიის ფონდების შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ანგარიში საარჩევნო კამპანიის ფინანსების ანალიზი:
http://transparency.ge/post/report/akhali-angarishi-saarchevno-kampaniis-pinansebis-analizi
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დიაგრამა №4. პოლიტიკური პარტიების შემოწირულებები თვეების მიხედვით 2012 წელს (ათასი ლარი)
500

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

450

კონსერვატიული პარტია

400
350

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს

300
250

რესპუბლიკური პარტია

200
150

ეროვნული ფორუმი

100
თავისუფალი დემოკრატები

50
0
მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო სექტემბერი

ქართული ოცნება

აღსანიშნავია, რომ 2010 და 2011 წლებში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“
და მედიასაშუალებებმა 20 რამდენიმე მსხვილი შემომწირველი ფიზიკური პირი გადაამოწმეს.
ზოგიერთმა მათგანმა უარყო შემოწირულების განხორციელება.
2012 წლის ფინანსური დეკლარაციების ამ სახით გადამოწმება გართულდა, ვინაიდან მათში
შემომწირველთა მისამართები მითითებული არ არის. 2012 წელს პრესაში გავრცელდა
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შემომწირველთა ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში იყო რეგისტრირებული, რასაც, სავარაუდოდ, უნდა გამოერიცხა მათ
მიერ პარტიებისათვის შემოწირულებების განხორციელების შესაძლებლობა. „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველომ“ სცადა რამდენიმე მონაცემის გადამოწმება, მაგრამ, რადგან
მისამართები მითითებული არ არის, ბევრ შემთხვევაში ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაცია
ზუსტი არ აღმოჩნდა და უშუალოდ შემომწირველებთან გასაუბრება ვერ მოვახერხეთ. რაც
შეეხება სოციალურად დაუცველ პირებს, ამ საკითხს ქვემოთ შევეხებით.

•

ფიზიკური პირების კავშირები კომპანიებთან

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ შექმნა სპეციალური პროგრამა, რომლის
საშუალებითაც პოლიტიკური პარტიების შემომწირველთა შესახებ მონაცემების ანალიზი და
მათი სხვადასხვა ტიპის იურიდიულ პირებთან კავშირების დადგენაა შესაძლებელი. სწორედ ამ

იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე ანგარიში პოლიტიკური
პარტიები საქართველოში: დაფინანსების საკითხები: http://transparency.ge/post/report/politikuri-partiebisakartveloshidapinansebis-sakitkhebi; იხილეთ ასევე სტუდია GNS-ის „კვირის რეპორტაჟი“ (06/03/11):
http://www.maestro.ge/?address=kviris5&id=3032&page=2; http://tspress.ge/ka/site/articles/11206/
20
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პროგრამის მეშვეობით დადგენილი კავშირებია მოცემული დანართში 21, რომელიც შეიცავს
ინფორმაციას 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით განხორციელებული
შემოწირულებების და მათი ავტორების შესახებ 22.
აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის შემოწირულებათა განხორციელება
იურიდიულ პირებს ეკრძალებათ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ იმავეს გაკეთების უფლება მათ
მეწილეებს ან აღმასრულებელ პირებს არ აქვთ. ამდენად, ბიზნესი პოლიტიკისაგან
თავისუფალი არ არის, ხოლო იურიდიული პირისათვის შემოწირულების აკრძალვა არ
გამორიცხავს ბიზნესის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას. უფრო მეტიც, ასეთი აკრძალვისას
პარტიების ფინანსური დეკლარაციების გაცნობით ვერ ვიგებთ, ვინ დგას ამა თუ იმ
შემომწირველის უკან, რეალურად კი შემოწირულების განხორციელება ბიზნესინტერესებთან
ხშირად არის დაკავშირებული.
ასე რომ, იურიდიული პირისათვის
პარტიის დაფინანსების აკრძალვით
ბიზნესი

და

გაიმიჯნება,

პოლიტიკა
რასაც

ჩვენ

გამოკვეთილი

ვერ

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის
შემომწირველთა 40%-ს და პოლიტიკური
გაერთიანების მრეწველობა გადაარჩენს

მიერ

საქართველოს შემომწირველთა 24%-ს გარკვეული

კავშირებიც

კავშირი აქვს ბიზნესთან. სხვა პარტიების შემთხვევაში
ეს მაჩვენებელი 4-დან 9%-მდე მერყეობს

ადასტურებს.
ჩვენ ხელთ არსებულ მონაცემთა
ანალიზით

დადგინდა,

რომ

შემომწირველთა

საკმაო

ნაწილს

ბიზნესკავშირები

აქვს.

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ჩვენთვის ხელმისაწვდომია მხოლოდ საჯარო რეესტრის
მონაცემები. რადგან ქვემოთ მოყვანილი მასალა მხოლოდ შემომწირველთა ერთ ნაწილს
ეხება, იგი სრულ სურათს არ ასახავს. ასეთი ანალიზით ვერ დადგინდებოდა კავშირები,
მაგალითად, ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ კომპანიებთან. საინტერესოა, რომ

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველთა 40%-ს და პოლიტიკური გაერთიანების
მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს შემომწირველთა 24%-ს გარკვეული კავშირი აქვს
ბიზნესთან. სხვა პარტიების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 4-დან 9%-მდე მერყეობს. მათგან
რამდენიმე შემომწირველი ერთ იურიდიულ პირთან არის დაკავშირებული. შემომწირველებსა

და იურიდიულ პირებს შორის კავშირის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ
დანართი.
იხილეთ დანართის ცხრილები 1-7.
იმავე პროგრამის საშუალებით გაკეთებული ანალიზი 2012 წლის იანვარ-აგვისტოში პოლიტიკური
პარტიების შემომწირველებისათვის მოცემულია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“
ვებგვერდზე ბლოგში „რა კავშირებია პოლიტიკურ პარტიების დონორებსა და კომპანიებს შორის?“:
http://transparency.ge/blog/ra-kavshirebia-politikur-partiebis-donorebsa-da-kompaniebs-shoris
ასევე, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ანგარიში საარჩევნო კამპანიის ფინანსების
ანალიზი: http://transparency.ge/post/report/akhali-angarishi-saarchevno-kampaniis-pinansebis-analizi
21
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დიაგრამა №5. პოლიტიკური პარტიების შემომწირველთა კავშირი ბიზნესთან
არ დადგინდა კავშირი იურიდიულ პირთან

აქვს კავშირი იურიდიულ პირთან

397

33
6

214

177
თავისუფალი
დემოკრატები

98

7

ეროვნული ფორუმი

16

10

რესპუბლიკური პარტია

კონსერვატიული პარტია

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

110

5
მრეწველობა
გადაარჩენს
საქართველოს

11

469
ქართული ოცნება

592

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იმ შემომწირველთა დიდ ნაწილს, რომელთაც ბიზნესთან
ჰქონდათ კავშირი, 30 000 ლარი ან მეტი აქვს გაღებული პარტიებისათვის. ერთიანმა

ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოწირულებების 86% (9 898 000 ლარი) და ქართულმა ოცნებამ
შემოწირულებების 76% (276 000 ლარი) სწორედ იურიდიულ პირებთან დაკავშირებული
პირებისაგან მიიღეს.
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II. ხარჯები
კვლევის ამ ნაწილში მიმოხილულია პოლიტიკური გაერთიანებების ხარჯების ძირითადი
კატეგორიები, 2012 წელს პარტიების მიერ თანხების ხარჯვის ძირითადი ტენდენციები 2007–2011
წლებთან შედარებით და სხვა მიგნებები.
2011 წლის დეკემბერში განხორციელებული საკანონმდებლო რეფორმის შედეგად შექმნილი
ფინანსური

დეკლარაციის

ფორმები

საკმაოდ

დეტალურად

ასახავს

პოლიტიკური

გაერთიანებების მიერ გაწეულ ხარჯებს. დეკლარაცია აერთიანებს 50-მდე ტიპის ხარჯს,
რომელთა უმრავლესობას პარტიები აქტიურად იყენებენ. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური ცდილობს, ეტაპობრივად სრულყოს დეკლარაციის ფორმები. ცნობილია
ფაქტობრივად ყველა ტიპის ხარჯი, რამდენადაც ფორმა ითვალისწინებს „სხვა ხარჯების“
დამატებით გრაფას, სადაც პარტიები ინდივიდუალურად უთითებენ ისეთ ხარჯებს, რომლებიც
ზოგად კლასიფიკაციებში ვერ ექცევა.
დეკლარაციაში დეტალურადაა მოცემული ხელფასის/პრემიის სახით გაცემული თანხების
შესახებ ინფორმაცია, კონკრეტულად ვინ მიიღო ფულადი სახსრები, რა პერიოდში და რა
სამუშაოსთვის. არის ასევე გრაფები სამივლინებო ხარჯებისათვის, საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრისგან მიღებული სახსრებით გაწეული
ხარჯებისათვის, რომლებიც კიდევ უფრო დეტალიზდება შენიშვნაში. ყველაზე მეტად
მისასალმებელია
პოლიტიკური
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, წინა წლების მსგავსად,

დეკლარაციაში

ყველაზე მეტი ხარჯი აქვს გაწეული. ეს, რა თქმა უნდა,
იმითაა გამოწვეული, რომ მისი შემოსავლებიც უფრო მეტი
იყო, ვიდრე სხვა პოლიტიკური გაერთიანებებისა. მეორე
მხრივ, ბევრმა პარტიამ დამატებითი ვალდებულებები აიღო
შესასრულებლად, რითაც მიღებულ შემოსავლებზე მეტი
ხარჯი გასწია, რაც არ მომხდარა ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის შემთხვევაში, რომელსაც წლის ბოლოს ნაშთად
დახარჯულზე მეტი ჰქონდა დარჩენილი.

პარტიის
ხარჯების

ინდივიდუალურად
მითითების შესაძლებლობა.
კერძოდ,

დეკლარაციაში

მოცემულია უძრავი ქონების,
ავტოტრანსპორტის და სხვა
ქონების იჯარის დეტალური
გრაფები,

რომლებიც,

ხელფასის/პრემიის
მივლინების

და
გრაფების

მსგავსად, სრულ ინფორმაციას იძლევა გახარჯულ თანხაზე, კერძოდ, კონკრეტულად რა
მიიღო იჯარის სახით პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, რა პერიოდით და ვისგან. ეს კი
შესაძლებელს ხდის, ზუსტად გადამოწმდეს პარტიის მიერ გაღებული ფინანსური სახსრები, და
გამჭვირვალობის ხარისხზედაც დადებითად მოქმედებს. თუმცა ასეთივე დეტალიზებაა საჭირო
ისეთი ტიპის ხარჯებისთვისაც, როგორებიცაა რეკლამის ხარჯი, საარჩევნო სისტემების
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განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დაფინანსების ფარგლებში გაწეული
ხარჯები და სხვა.

ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, წინა წლების მსგავსად, ყველაზე მეტი ხარჯი აქვს გაწეული.
ეს, რა თქმა უნდა, იმითაა გამოწვეული, რომ მისი შემოსავლებიც უფრო მეტი იყო, ვიდრე სხვა
პოლიტიკური გაერთიანებებისა. მეორე მხრივ, ბევრმა პარტიამ დამატებითი ვალდებულებები
აიღო შესასრულებლად, რითაც მიღებულ შემოსავლებზე მეტი ხარჯი გასწია, რაც არ
მომხდარა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში, რომელსაც წლის ბოლოს
ნაშთად დახარჯულზე მეტი ჰქონდა დარჩენილი.
რადგანაც 2007–2011 წლებში ფინანსური დეკლარაციის ერთიანი ფორმა არ არსებობდა, ამ
კვლევის მიზნებისათვის 2012 წლის დეკლარაციებში მოცემული ხარჯები რამდენიმე ძირითად
კატეგორიად გავაერთიანეთ, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო წლების მიხედვით მონაცემების
შედარება. ხარჯების ასეთი კატეგორიებია: ა) შრომის ანაზღაურება; ბ) მივლინებები; გ) ოფისისა

და კომუნიკაციის ხარჯები; დ) მომსახურების ხარჯები; ე) რეკლამის ხარჯი (მხოლოდ 2011 და
2012 წლებისათვის); ვ) სხვა ხარჯები 23.
დიაგრამა №6. პოლიტიკური პარტიების ხარჯები 2012 წელს
4000

ხელფასები

3500
ათასი ლარი

3000

მივლინებები

2500
2000

ოფისისა და
კომუნიკაციის ხარჯები

1500
1000

მომსახურების
ხარჯები

500
ქართული ოცნება

თავისუფალი
დემოკრატები

ლეიბორისტული პარტია

ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს

ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

0
რელამის ხარჯი

სხვა ხარჯები

შესაბამისი კატეგორიის ხარჯების 2011 წლის მონაცემების დეტალებისათვის იხილეთ „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველოს ანგარიში პოლიტიკური პარტიების ფინანსები 2011 წელს:
http://transparency.ge/post/report/politikuri-partiebis-pinansebi-2011
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1. შრომის ანაზღაურება
2007–2011

წლებში

გაწეული

შრომის

ანაზღაურებაზე

ხარჯები

პოლიტიკური

გაერთიანებების მთლიანი ხარჯების საშუალოდ
20%

იყო.

შრომის

მთლიანი

ანაზღაურება

რამდენიმე პარტიამ შრომის
ანაზღაურებისათვის ადრინდელზე
საგრძნობლად მეტი თანხა გაიღო.

ყველა პარტიისთვის საშუალოდ 100 000 ლარს
შეადგენდა. 2012 წელს საშუალო პროცენტული
მაჩვენებელი იგივეა, თუმცა თანხის ოდენობა უფრო მეტია. რამდენიმე პარტიამ შრომის
ანაზღაურებისათვის ადრინდელზე საგრძნობლად მეტი თანხა გაიღო. მაგალითად, ერთიანმა

ნაციონალურმა მოძრაობამ შრომის ანაზღაურებაზე 2012 წელს 768 085 ლარი (მთლიანი
ხარჯის 22%) დახარჯა, ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ – 400 363 ლარი (მთლიანი
ხარჯის 53%), ხოლო ლეიბორისტულმა პარტიამ – 192 852 ლარი (მთლიანი ხარჯის 78%);

ქართული ოცნებისა და კონსერვატიული პარტიის მიერ ხელფასებსა და პრემიებზე
დახარჯული სახსრები შესაბამისად 3 750 ლარი და 7 500 ლარი იყო; ეროვნულ ფორუმს,
როგორც მანამდე, არც 2012 წელს დაუხარჯავს თანხა ამ მიზნით.
2013 წლის იანვრის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია 24, რომ ერთიანი ნაციონალური

მოძრაობა საკუთარ აქტივისტებს ხელფასებს საბიუჯეტო სახსრებით უხდიდა, კერძოდ, შპს
„თბილსერვისის“ თანამშრომლებად გაფორმებული პირები ყოფილი მმართველი გუნდის
აქტივისტები ან მხარდამჭერები იყვნენ. ეს არის სახელმწიფო ფინანსური რესურსების
პოლიტიკური მიზნით გამოყენება და იმას მოწმობს, რომ პოლიტიკური პარტიები არ არიან
გამიჯნული

ხელისუფლებისაგან.

მეორე

მხრივ,

სახელმწიფო

ორგანოებისაგან

ან/და

იურიდიული პირებისაგან შემოწირულებების მიღება აკრძალულია, პარტიის მიზნებისათვის
ხელფასების გაცემა კი სწორედ
„თბილსერვისის“ თანამშრომლებად გაფორმებული
პირები ყოფილი მმართველი გუნდის აქტივისტები ან
მხარდამჭერები
ფინანსური

იყვნენ.

რესურსების

ეს

არის

სახელმწიფო

პოლიტიკური

მიზნით

გამოყენება და იმას მოწმობს, რომ პოლიტიკური
პარტიები არ არიან გამიჯნული ხელისუფლებისაგან.

არაფულადი
ამდენად,
დადასტურების

შემოწირულებაა.
ამ

ფაქტის
შემთხვევაში

შესაბამისი პასუხისმგებლობა უნდა
დაეკისროს
შემოწირულების

როგორც
მიმღებ,

ისე

განმახორციელებელ პირს.

http://www.gurianews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7873:qq--qq--5-&catid=69:2010-11-25-16-48-11&Itemid=114
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2. მივლინებები
2007–2011 წლებში პარტიების მთლიან ხარჯებში მივლინებების წილი საშუალოდ 10% იყო, 2012
წელს კი ეს მაჩვენებელი 1%-მდე შემცირდა, რადგანაც ამ მიზნით ხარჯი მხოლოდ 4-მა პარტიამ
გასწია, ისიც საგრძნობლად მცირე ოდენობის. მივლინებებისთვის ყველაზე მეტი თანხა – 74 102
ლარი (მთლიანი ხარჯის 5%) – კონსერვატიულმა პარტიამ გამოყო. წინა წლებში მივლინებების
წილი ეროვნული ფორუმის ხარჯებშიც საკმაოდ დიდი იყო, თუმცა 2012 წელს ამ მიზნით მან
მხოლოდ 1% გამოყო, რაც 3 720 ლარია, 2011 წლის მაჩვენებელზე თითქმის 10-ჯერ ნაკლები.
აღსანიშნავია, რომ ამ პოლიტიკურ გაერთიანებებს, როგორც მანამდე, 2012 წელსაც ან
საერთოდ არ გაუწევიათ ასეთი ხარჯი, ან იგი 10–15%-ს არ აღემატებოდა.

3. ოფისისა და კომუნიკაციის ხარჯები
2012 წელს ყველაზე მეტი თანხა – მთლიანი ხარჯების საშუალოდ 57% – პარტიებმა ოფისების
ფუნქციონირებას (ოფისის იჯარის ხარჯები, ოფისის რემონტის ხარჯები, ტრანსპორტირებისა და
კომუნიკაციის ხარჯები, საკანცელარიო ნივთების შეძენის ხარჯები და სხვა) მოახმარეს.
ზოგიერთი

პოლიტიკური

გაერთიანების

(კონსერვატიული პარტიის, რესპუბლიკური
პარტიის, ეროვნული ფორუმის, ქართული

2012 წელს ყველაზე მეტი თანხა – მთლიანი

ოცნების) ხარჯი 75%-საც კი აღემატებოდა.

ხარჯების საშუალოდ 57% – პარტიებმა

მინიმალური მაჩვენებელიც საგრძნობლად

ოფისების ფუნქციონირებას (ოფისის იჯარის

გაიზარდა. წინა წლებში ზოგიერთი პარტიის

ხარჯები, ოფისის რემონტის ხარჯები,

ოფისისა და კომუნიკაციის ხარჯები 10%-საც
არ აღწევდა, 2012 წელს კი ამ მიზნით 20%
მაინც დაიხარჯა (ლეიბორისტული პარტია).

ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციის
ხარჯები, საკანცელარიო ნივთების შეძენის
ხარჯები და სხვა) მოახმარეს.

თუ 2011 წელს ხარჯების უდიდესი ნაწილი
არაფინანსური აქტივების (სატრანსპორტო
საშუალებები, მანქანა-დანადგარები, მატერიალური მარაგები) ზრდაზე მოდიოდა, 2012 წელს
ხარჯები უმეტესად იჯარის თანხებმა შეადგინა, რომლებიც ხშირად ნახევარ მილიონ ლარზე
მეტიც კი იყო.
კვლავ რჩება სხვაობა საკასო და ფაქტობრივ ხარჯებს 25 შორის (რამდენიმე ათასი ლარი),
თუმცა ეს 2011 წლის მაჩვენებელზე (ერთ მილიონ ლარამდე) საგრძნობლად ნაკლებია.

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ფინანსური ანგარიშის ფორმებისა და მათი შევსების
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის 2012 წლის
23 იანვრის №10/37 ბრძანებით დამტკიცებული „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ფინანსური
ანგარიშის ფორმების შევსების ინსტრუქციის“ მე-5 მუხლის თანახმად, საკასო ხარჯი არის რეალურად
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მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს გამოიკვეთა, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას
სატრანსპორტო მომსახურებაზე არადეკლარირებული ხარჯი ჰქონდა გაწეული 26. სახელმწიფო
აუდიტის

სამსახურმა

დაადგინა

ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობის

მიერ

უკანონო

შემოწირულების მიღების და მის სასარგებლოდ უკანონო შემოწირულების განხორციელების
ფაქტები, თუმცა ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას ვერ დააკისრა სანქცია ამნისტიის აქტიდან –
„ადმინისტრაციული სახდელისაგან გათავისუფლების შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 19
დეკემბრის კანონიდან – გამომდინარე. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ეს ფაქტები 2013 წლის 8
იანვარს მთავარმა პროკურატურამ გამოავლინა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის კი
ისინი 2012 წლის განმავლობაში უცნობი იყო.

4. მომსახურების ხარჯები
საანგარიშო პერიოდში მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების წილი, იშვიათი გამონაკლისების
გარდა, თითქმის უცვლელი იყო. აღსანიშნავია, რომ 2011 წლის 28 დეკემბრის საკანონმდებლო
ცვლილებით გარკვეული ტიპის მომსახურების ოდენობაზე შეზღუდვები დაწესდა 27, თუმცა ამ
შეზღუდვებით არსებული სურათი არ შეცვლილა, რადგან მომსახურებისთვის დადგენილ
ზღვარზე მეტი ხარჯი არც წინა პერიოდებში ყოფილა გაწეული. ამასთანავე, რამდენიმე
პარტიამ მომსახურებაზე სხვებზე მეტი და წინა პერიოდებთან შედარებით საგრძნობლად დიდი
ხარჯი გასწია. კერძოდ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ მიზნით 2012 წელს 160 646
ლარი (მთლიანი ხარჯის მხოლოდ 1%) დახარჯა, თავისუფალმა დემოკრატებმა – 391 268
ლარი (მთლიანი ხარჯის 29%). ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის
97% (378 838 ლარი) საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის ხარჯებზე მოდის.
რადგანაც კანონის თანახმად საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი საერთო
ხარჯის 10%-ს არ უნდა აღემატებოდეს, საჭიროა შემოწმდეს, კონკრეტულად რა მომსახურება
იქნა მიღებული ამ თანხით და რა პერიოდში, რათა დადგინდეს, ხომ არ მომხდარა
კანონდარღვევა. სამწუხაროდ, ფინანსურ დეკლარაციაში ეს ინფორმაცია სრულყოფილად არ
არის მოცემული.

გადახდილი ფული. ამდენად, როდესაც პარტია წინასწარ იხდის თანხას, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა
ის ბუღალტრულად აღიარებული ანუ დარიცხული (ფაქტობრივი) ხარჯი და მიღებულია თუ არა
მომსახურება/საქონელი, ეს საკასო ხარჯია.
26 http://sao.ge/?action=news&npid=292&lang=geo
27 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 251 მუხლის მე-3 პუნქტის
თანახმად, პარტიის საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე გაწეული ხარჯი არ უნდა
აღემატებოდეს მის მიერ წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების საერთო ოდენობის 10%-ს.
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5. რეკლამის ხარჯი
როგორც წესი, რეკლამის ხარჯი პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე
მსხვილი ხარჯია. იგი ძირითადად წინასაარჩევნო პერიოდში გაიწევა და სწორედ საარჩევნო
კამპანიის ფონდის ფარგლებში ექცევა. თუმცა 2012 წელს პარტიებმა რეკლამების განთავსება
წინასაარჩევნო კამპანიამდე ბევრად ადრე დაიწყეს. ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია,
ხარჯების ეს სახეობა აქაც გამოვყოთ. 2012 წელს რეკლამისათვის პარტიების ფინანსების
საშუალოდ 13% დაიხარჯა, მაქსიმალური მაჩვენებელი კი 21% იყო. ამ ხარჯზე საკმაოდ დიდი
ოდენობის თანხები მოდის, მაგალითად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში –
577 030 ლარი (18%), ხოლო თავისუფალი დემოკრატების შემთხვევაში – 211 528 ლარი (16%).
რეკლამის
რეკლამის,

ხარჯი

დეკლარაციაში

ბეჭდური

რეკლამის,

დიფერენცირებულია

და

გამოიყოფა

ინტერნეტრეკლამის,

ბრენდირებული

სატელევიზიო
აქსესუარებით

რეკლამის და სხვა სარეკლამო ხარჯები. მიუხედავად ამისა, ამ მხრივ სრულყოფილი სურათი
მაინც არ იხატება. საჭიროა კიდევ უფრო მეტი დეტალიზება, ისევე, როგორც იჯარის,
ხელფასების, პრემიების და მივლინებების შემთხვევაში.
დიაგრამა №7. პოლიტიკური პარტიების მიერ რეკლამის კონკრეტულ ტიპებზე გაწეული ხარჯები
700,000
600,000

სხვა სარეკლამო ხარჯები

500,000
400,000

ბრენდირებული
აქსესუარებით რეკლამა

300,000
200,000

ინტერნეტრეკლამა

100,000
ქართული ოცნება

თავისუფალი დემოკრატები

ლეიბორისტული პარტია

ეროვნული ფორუმი

რესპუბლიკური პარტია

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს

ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობა

კონსერვატიული პარტია

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

0
ბეჭდური რეკლამა

სატელევიზიო რეკლამა

თუ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არ ჩავთვლით, პოლიტიკური გაერთიანებები ყველაზე
მეტს (საშუალოდ 81%) სატელევიზიო რეკლამისათვის ხარჯავენ, ხოლო ყველაზე ნაკლებს –
ინტერნეტრეკლამისა და ბრენდირებული აქსესუარებით რეკლამისათვის. ინტერნეტრეკლამა
2მა პარტიამ გამოიყენა და ისიც ძალიან მცირე ოდენობით, ბრენდირებული აქსესუარებით
რეკლამა კი – მხოლოდ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, თუმცა ხარჯი 360 000 ლარს
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(57%)
თუ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არ
ჩავთვლით, პოლიტიკური გაერთიანებები
ყველაზე მეტს (საშუალოდ 81%) სატელევიზიო

აღემატებოდა.

ერთიანი
წლიური

მეორე

ნაციონალური
ხარჯები

მხრივ,

მოძრაობის

ფაქტობრივად

არ

მოხმარებია სატელევიზიო რეკლამას.

რეკლამისათვის ხარჯავენ, ხოლო ყველაზე

თუ წინასაარჩევნო კამპანიის ფონდების

ნაკლებს – ინტერნეტრეკლამისა და

ანგარიშებს 28 გავიხსენებთ, იმ პერიოდში

ბრენდირებული აქსესუარებით

სწორედ

სატელევიზიო

რეკლამისათვის.

ხარჯები

სჭარბობდა

რეკლამის
მაშინდელი

მმართველი გუნდის სხვა სარეკლამო
ხარჯებს.

6. სხვა ხარჯები
2011 წლიდან „სხვა ხარჯების“ წილი საგრძნობლად შემცირდა. ეს გამოწვეულია დეკლარაციის
სავალდებულო

ფორმის

შექმნით,

რომელიც

საკმაოდ

დეტალურია.

უფრო

მეტიც,

დეკლარაციაში უკვე თავად „სხვა ხარჯების“ კატეგორიაც დეტალიზებულია. ამდენად, ასეთ
კლასიფიკაციაში მოცემული თანხების გაშიფვრა შესაძლებელია. ზოგიერთ პოლიტიკურ
გაერთიანებას ან საერთოდ არ გაუწევია ასეთი ხარჯი, ან იგი 1–5%-ს არ აღემატებოდა.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“
ანგარიში საარჩევნო კამპანიის ფინანსების ანალიზი: http://transparency.ge/post/report/akhali-angarishisaarchevno-kampaniis-pinansebis-analizi
28
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III. ძირითადი მიგნებები, ტენდენციები და
რეკომენდაციები
პარტიების

2012

წლის

ფინანსური

დეკლარაციების

კვლევის

შედეგად

რამდენიმე

მნიშვნელოვანი ტენდენცია უნდა გამოიყოს :
29

1. მარეგულირებელი ორგანო
1.1. პასიური და შერჩევითი რეაგირება
2012 წელს ბევრჯერ დაფიქსირდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის არაერთგვაროვანი,
შერჩევითი და ზედმეტად მკაცრი მიდგომა. იყო შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის
სამსახური საუბრობდა უკანონო შემოწირულებაზე, თუმცა იშვიათად აქვეყნებდა დეტალურ
ინფორმაციას.
აღსანიშნავია რამდენიმე ფაქტი, როდესაც 2012 წელს მაშინდელი ოპოზიციური ძალების
შემომწირველთა დიდი ნაწილი დაკითხვაზე იქნა დაბარებული. ხშირი იყო მათ მიმართ
მუქარისა და ზეწოლის შემთხვევები.
არჩევნების შემდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საპირისპირო რეჟიმში აღმოჩნდა – მას
ფაქტობრივად არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. ამ კვლევის ფარგლებში არაერთი
ხარვეზი დაფიქსირდა, კერძოდ, გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც დეკლარაციების
შევსებისას სერიოზული შეცდომები იყო დაშვებული. მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატიული

მოძრაობის ანგარიშში „ხარჯების“ გრაფა თითქმის მთლიანად შეცდომითაა შევსებული, არ
გამოდის ბალანსი, მითითებულია ერთ-ერთი ხარჯი, რომლის ფაქტობრივი ხარჯი საკასოზე
ზუსტად 120 000 ლარით ნაკლებია, რაც შეიძლება შეცდომაც იყოს, ხარჯის კლასიფიკაციიდან
და საბალანსო ანგარიშგებიდან გამომდინარე, თუმცა ამაზე არც კერძო აუდიტის დასკვნაშია
საუბარი და არც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოუხდენია რეაგირება.
ასევე რეაგირების გარეშე დარჩა ლობისტურ კომპანიებთან დაკავშირებული საკითხი 30,
როდესაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს, გასაჯაროებულიყო
წინა პერიოდების კვლევებში გამოკვეთილი ტენდენციების შესახებ იხილეთ „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ანგარიშები:
http://transparency.ge/post/report/new-ti-georgia-report-pre-election-environment-geo;
http://transparency.ge/post/report/akhali-angarishi-tsinasaarchevno-monitoringis-shedegebi;
http://transparency.ge/post/report/politikuri-partiebis-pinansebi-2011;
http://transparency.ge/post/report/akhali-angarishi-saarchevno-kampaniis-pinansebis-analizi
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პოლიტიკური პარტიების მიერ საერთაშორისო ლობისტურ კომპანიებთან დადებული
ხელშეკრულებები, რამდენადაც არსებობდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს საქმიანობა საარჩევნო
მიზნებს ემსახურებოდა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საკმაოდ ხშირად
დაუსაბუთებლად აჯარიმებდა

მაშინდელ ოპოზიციურ ძალებს,

თუმცა

საერთაშორისო

ორგანიზაციების მხრიდან სამსახურის საქმიანობის ნეგატიურად შეფასების შემდეგ მან მიდგომა
შეცვალა და, ხშირად, საკმაოდ მკაფიო ფაქტებზეც კი რეაგირებას აღარ ახდენდა. ეს
კონკრეტული შემთხვევაც სწორედ ასეთი მაგალითია.
მცირე

ხარვეზები

ფიქსირდება

არაერთი

პარტიის

ანგარიშში,

რაც,

ერთი

მხრივ,

დეკლარაციების სიახლითაა გამოწვეული. ამდენად, უნდა გაგრძელდეს მუშაობა პარტიების
თანამშრომლებთან, რათა ასეთი ხარვეზები აღმოიფხვრას და პარტიების პასუხისმგებლობის
საკითხიც არ დადგეს.
∎

აუცილებელია,

სახელმწიფო

აუდიტის

სამსახურის

საქმიანობა

მკაცრად

შემოიფარგლოს დაფინანსების მონიტორინგით და არ იქცეს კვლავ პოლიტიკური
ანგარიშსწორების

იარაღად.

ამ

საკითხში

მნიშვნელოვანია

ხელისუფლების,

პოლიტიკური პარტიების და თავად აუდიტის სამსახურის როლი და ის რეფორმა,
რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს. ყველა დაინტერესებული მხარე ჩართული უნდა
იყოს აღნიშნულ პროცესში.
∎

საკანონმდებლო ცვლილებების მთავარი მიზანი უნდა იყოს სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ამისათვის აუცილებელია ნათელი
სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება, პროფესიული კადრების მომზადება და
აუდიტის სამსახურის მკაცრად ფინანსური მონიტორინგის და არა - პროკურატურის
ორგანოდ ჩამოყალიბება.

∎

აუცილებელია

აქტიური

მუშაობა

პარტიებისათვის

დეკლარაციების

შევსების

განსამარტავად და გარკვეული ტიპის ინსტრუქციის შემუშავება. დეკლარაციების
სრულყოფის გარდა, ეს ხელს შეუწყობს პარტიების დაცვას კანონის უნებლიე და
მექანიკური შეცდომების გამო დარღვევისაგან.

იხილეთ
განცხადება:
khelshekrulebebtan-dakavshirebit
30
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1.2. დაკავშირებული პირები
2012 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გააკეთა განცხადებები რამდენიმე იურიდიული
პირის პოლიტიკურ პარტიასთან „დაკავშირებულ პირად“ ცნობის

და მათზე „მოქალაქეთა

პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“
ორგანული

კანონის

გავრცელების
იყვნენ

დებულებების

თაობაზე.

ააიპ

მათ

„საქართველო

იყიდება“ 31

და

მოძრაობა

„ქართული

მიუხედავად იმისა, რომ ააიპ „საქართველო არ

შორის

იყიდება“ და საზოგადოებრივი მოძრაობა

არ

„ქართული ოცნება“ არიან დაკავშირებული

საზოგადოებრივი

პირები, და მათზე ვრცელდება წლიური

ოცნება“.

ანგარიშგების და საჯაროობის მოთხოვნები,

ორგანული კანონის თანახმად, მათზე
ვრცელდება

წლიური

ანგარიშგების

წარდგენისა

და

საჯაროობის

მოთხოვნები.

მიუხედავად

სახელმწიფო

აუდიტის

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არცერთი
ასეთი პირის წლიური ანგარიში არ
გამოუქვეყნებია, რითაც კანონი დაირღვა

ამისა,
სამსახურს

არცერთი ასეთი პირის წლიური ანგარიში არ გამოუქვეყნებია, რითაც კანონი დაირღვა.
∎

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა გააგრძელოს იმ პირთა მონიტორინგი,
რომელთა საქმიანობის კონტროლიც კანონით ევალება, და უნდა უზრუნველყოს
თანაბარი

მიდგომა,

პროცესის

გამჭვირვალობა

და

შესაბამისი

ანგარიშების

ხელმისაწვდომობა.

2. შემომწირველები და შემოწირულებები
2.1. სოციალურად დაუცველი შემომწირველები
პოლიტიკური
პოლიტიკური გაერთიანებების
შემომწირველთა შესახებ მონაცემების
გადამოწმებით დადგინდა, რომ მათი ნაწილი
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, ნაწილი კი
შემწეობასაც იღებს.

გაერთიანებების

შემომწირველთა შესახებ მონაცემების
გადამოწმებით დადგინდა, რომ მათი
ნაწილი

სოციალურად

დაუცველი

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული,

ნაწილი

კი

შემწეობასაც იღებს. კერძოდ, ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობის

ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე იხილეთ ბლოგი: http://transparency.ge/blog/sakartvelo-ar-iqideba-sda-mmartveli-partiis-ukanono-garigeba
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შემომწირველთაგან ამ ბაზაში 3 პირი აღმოჩნდა:
თანხა

შემომწირველი

პ/ნ

ქულა

15,000.00

ლეჟავა ლაშა

01036000118

170 960

40,000.00

ჯორბენაძე დიმიტრი

01011000130

418 260

5,000.00

ელიოზაშვილი ზურაბ

59001023891

84 520

თავისუფალი დემოკრატების შემომწირველთაგან კი – 11:
თანხა

შემომწირველი

პ/ნ

ქულა

400

კორძაია მალხაზ

62001020285

31 920

995.1

ელბაქიძე მამუკა

01019051925

80 940

998

ბარბაქაძე მალხაზ

01019051724

104 360

1000

სულხანიშვილი მანანა

01027043584

143 730

1000

სუთიაშვილი თამარ

01027046307

296 320

არ იკითხება

ჭუმბურიძე თენგიზ

01015025155

27 720

298.1

ჩხეტიანი რომან 32

62004013379

49 070

1000

კურტანიძე ინგა

01027015774

68 470

700

ჭუმბურიძე შორენა

01030039609

84 380

500

ღავთაძე კლავდია

01025021024

103 300

5000

ჭინჭარაული მარტია

01006004962

121 620

32

ბაზის მონაცემების თანახმად, ამ პირს ბოლო 6 თვის განმავლობაში 152 ლარი აქვს აღებული.
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მართალია, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ყოფნა არ
უკრძალავს ამ მოქალაქეებს შემოწირულების განხორციელებას, თუმცა, მათი მატერიალური
მდგომარეობის გათვალისწინებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისინი შეძლებდნენ საკუთარი
სახსრებით პარტიისთვის თანხის გადარიცხვას. ამ შემთხვევაში შემოწირულების სხვა პირის
ნაცვლად განხორციელების რისკი მაღალია.
∎

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს
შემომწირველთა სოციალურ მდგომარეობას და იმ პირთა რისკჯგუფები უნდა გამოყოს,
რომლებსაც

შემოწირულების

საკუთარი

სახსრებით

განხორციელების

ნაკლები

შესაძლებლობა აქვთ.

2.2. შემოწირულებები ბიზნესიდან
2011 წლის 28 დეკემბრის ცვლილებამდე მოქმედი კანონმდებლობა კორუფციის სერიოზულ
რისკებს

შეიცავდა,

რამდენადაც

კომერციული

პირებისაგან

შემოსავლების

მიღება

არასრულყოფილად რეგულირდებოდა. კომერციული საწარმოს მიერ შემოწირულებების
განხორციელება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად რეგულირდება. ევროპის ზოგიერთი
სახელმწიფო მთლიანად კრძალავს ასეთ შემოწირულებებს, ზოგი კი შეზღუდვებს მხოლოდ
გარკვეული ტიპის საწარმოებს უწესებს. ეს შეზღუდვები, როგორც წესი, პოლიტიკური
კორუფციის თავიდან აცილებას და
აქციონერთა

უფლებების

დაცვას

ბიზნესის მიერ პოლიტიკის დაფინანსება

ემსახურება. კომერციული საწარმოს
უმთავრესი
მოგების

მიზანი

ფინანსური

მიღებაა.

ამდენად,

ყოველთვის
რომ

არსებობს

ყოველთვის შეიცავს კორუფციის რისკს. ამიტომ
აუცილებელია შემოწირულებების
განხორციელების სწორი სამართლებრივი

საფრთხე,

ბიზნესმენების

მიერ

რეგულირება. მეორე მხრივ, შემოწირულების
სრული აკრძალვა იურიდიული პირის გამოხატვის

პოლიტიკური

შემოწირულებების

თავისუფლებისა და პოლიტიკური საქმიანობის

განხორციელება

პოლიტიკოსებთან

კონსტიტუციური უფლების გაუმართლებელ და
არაპროპორციულ შეზღუდვას იწვევს.

დაახლოებას და ამით გარკვეული,
არაკანონიერი

უპირატესობების

მოპოვებას ისახავდეს მიზნად.
ბიზნესის მიერ პოლიტიკის დაფინანსება ყოველთვის შეიცავს კორუფციის რისკს. ამიტომ
აუცილებელია შემოწირულებების განხორციელების სწორი სამართლებრივი რეგულირება.
მეორე

მხრივ,

შემოწირულების

სრული

აკრძალვა

იურიდიული

პირის

გამოხატვის

თავისუფლებისა და პოლიტიკური საქმიანობის კონსტიტუციური უფლების გაუმართლებელ და
არაპროპორციულ

შეზღუდვას

იწვევს.

გასათვალისწინებელია

ის

გარემოებაც,

რომ

საქართველოსთან მიმართებით არ არსებობს არცერთი საერთაშორისო ორგანიზაციიის მიერ
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შემუშავებული დოკუმენტი, რომელიც რეკომენდაციას გაუწევდა ხელისუფლებას, იურიდიული
პირებისათვის პარტიების დაფინანსების სრული აკრძალვა დაეწესებინა.
სასურველია, იურიდიული პირებისათვის პარტიების დაფინანსების სრული აკრძალვის
ნაცვლად, კანონმდებლობაში გაჩნდეს სპეციალური მარეგულირებელი ნორმები არსებული
რისკების თავიდან ასაცილებლად. მაგალითად, გამოირიცხოს ერთი პირის მიერ რამდენიმე
იურიდიული პირის დაფუძნებით შემოწირულებათა ლიმიტისთვის გვერდის ავლა, ასევე
დაფინანსების იმ იურიდიული პირისაგან მიღება, რომლის წილის მფლობელი შესაძლოა იყოს
უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან სხვა სახელმწიფო, ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანია
და ა. შ.
∎

საჭიროა კანონის ნორმის იმგვარად ფორმულირება, რომ ერთმა და იმავე პირმა მის
მფლობელობაში არსებული სხვადასხვა იურიდიული პირის საშუალებით ვერ შეძლოს
ერთი პარტიისთვის 100 000 ლარზე მეტის გადარიცხვა;

∎

სახელმწიფომ უნდა შეზღუდოს ან აკრძალოს შემოწირულებები არა მარტო იმ
საწარმოებიდან, რომლებშიც მას წილი აქვს, არამედ იმ საწარმოებიდანაც, რომლებიც
რომელიმე საჯარო დაწესებულებას საქონელს აწვდიან ან მომსახურებას უწევენ;

∎

კორუფციის

რისკის

შესამცირებლად სასურველია,

არჩევნების

წინა

წელს

და

არჩევნების წელს სახელმწიფო შესყიდვებში გამარჯვებულ საწარმოებს აეკრძალოთ
შემოწირულებების განხორციელება, ხოლო პოლიტიკური პარტიის დამფინანსებელ
საწარმოებს – სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა. ეს იმითაა განპირობებული,
რომ ასეთ საწარმოებს და სახელმწიფოს პირდაპირი ფინანსური კავშირი აქვთ, რაც
პოლიტიკურ პარტიასა და ბიზნესს შორის უკანონო გარიგების – „ტენდერში გამარჯვების
სანაცვლოდ

შემოწირულების“

და

„შემოწირულების

სანაცვლოდ

ტენდერში

გამარჯვების“ – რისკს წარმოშობს;
∎

უნდა აიკრძალოს შემოწირულებების ისეთი საწარმოებისგან მიღება, რომელთა
მეწილეებიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ან ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული
კომპანიები არიან.

3. ანგარიშგების ფორმა
უპირველეს

ყოვლისა,

დეკლარაციის
33

აღსანიშნავია,

სპეციალური

რომ

ფორმა 33.

ეს

სახელმწიფო
ფორმა

აუდიტის

სამსახურმა

საზოგადოებისათვის

შექმნა

საკმაოდ

http://sao.ge/?action=page&p_id=179&lang=geo

26

მოსახერხებელია, რადგან მონაცემები დანაწილებულია ტიპოლოგიის მიხედვით და პარტიების
მიერ გაწეული ხარჯები უფრო დეტალურად და სრულყოფილად არის ასახული. გარდა ამისა,
ფაქტობრივად სრულადაა შესაძლებელი ყველა ხარჯის იდენტიფიცირება, მათ შორის, „სხვა
ხარჯების“ კატეგორიაში შემავალი თანხებისა, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს.

3.1. ხარვეზები ანგარიშგების შემოსავლების ნაწილში
წინა საანგარიშო პერიოდების კვლევისას არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანი
ხარვეზია

ტიპოლოგიის

მითითებისას

„სხვა“

კატეგორიის

გამოყენება

ისე,

რომ

იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყოს. შემოსავლების შემთხვევაში დამატებით მოცემულია „სხვა
შემოსავლების“ კატეგორია. 2011 წელს „სხვა შემოსავლებში“ 2მა პარტიამ მიუთითა თანხები
და თანაც საკმაოდ დიდი ოდენობის. ეს 2012 წელსაც მოხდა. „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში 2011 წლის 28 დეკემბერს შეტანილი ცვლილების
თანახმად, „სხვა შემოსავალი“, გარდა სახელმწიფო დაფინანსებისა, შემოწირულებებისა,
საჯარო ღონისძიებების მეშვეობით და პარტიის სიმბოლიკის გავრცელებით მიღებული
შემოსავლებისა, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 60 000 ლარს. ამდენად, კანონის ამოქმედების
შემდეგ მიღებული ნებისმიერი არაიდენტიფიცირებადი შემოსავალი 60 000 ლარის ზემოთ
შეიძლება უკანონოდ იქნეს მიჩნეული.
ამ პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია რამდენიმე რეკომენდაციის გათვალისწინება:
∎

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დეკლარაციის ფორმაში მაქსიმალურად უნდა
გაითვალისწინოს პოლიტიკური პარტიების შემოსავლის ყველა შესაძლო სახე, მათ
შორის, ის კატეგორიები, რომლებიც პარტიების გასული წლების ანგარიშებში იყო
ასახული, კერძოდ, არაფინანსური აქტივების გასხვისება, პროცენტის კაპიტალიზაცია და
სხვა;

∎

ვინაიდან შემოსავლის ყველა ტიპის ამოწურვა შეუძლებელია, „სხვა შემოსავლების“
კატეგორიის გამოყენების შემთხვევაში სავალდებულო უნდა გახდეს კონკრეტული
შემოსავლის წყაროს მითითება. კერძოდ, თუ შემოსულობა დეკლარაციაში მოცემულ
სახეებში ვერ ხვდება, დეკლარაციაში უნდა მიეთითოს, რა გზით მიიღო იგი პარტიამ,
„სხვა ხარჯების“ დეტალური გრაფების მსგავსად.

3.2. ხარვეზები ანგარიშგების ხარჯების ნაწილში
დეკლარაციის

ფორმაში

არის

გარკვეული

კატეგორიები,

რომელთა

დეტალიზება

გამჭვირვალობის ხარისხსაც გაზრდიდა და გარკვეულ ინტერესებსაც დააკმაყოფილებდა.
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როგორც აღინიშნა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეიმუშავა დეკლარაციის ფორმის
დამატებითი გრაფები, რომლებშიც უფრო დეტალიზებულია პოლიტიკური გაერთიანებების
ხარჯები – ხელფასები, პრემიები, მივლინებები, იჯარის თანხები და სხვა. დეკლარაციის
ფორმის ასეთი დეტალიზება მისასალმებელი, წინგადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ანგარიშგების
უფრო მეტად დახვეწისათვის საჭიროა დამატებით რამდენიმე საკითხის გათვალისწინება:
∎ დეკლარაციის ფორმაში მოცემულია რეკლამაზე გაწეული ხარჯი, თუმცა ცალ-ცალკე არ
არის გამოყოფილი სატელევიზიო, საგაზეთო, რადიო და გარე (ბილბორდები,
პოსტერები და სხვა) რეკლამებისათვის დახარჯული თანხები. ასევე აუცილებელია, ფორმა
შეიცავდეს

ხარჯების

დეტალურ

საქონლის/მომსახურების,
მიწოდების/გაწევის
მედიამონიტორინგის

გაწერას,

საქონლის

ზუსტი

თარიღის,

მიმწოდებლის/მომსახურების

ტერიტორიის

და

სრულყოფილად

ხარჯების

გამწევის,

ოდენობის

განხორციელებისათვის

შეძენილი
მისი

მითითებით.

ამ

კატეგორიის

დეტალიზებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს;
∎

აუცილებელია დეკლარაციის ფორმაში მოცემული რეკლამის ხარჯის დეტალიზება,
განსაკუთრებით წლიური ანგარიშგების ფორმისა და საარჩევნო კამპანიის საბოლოო
ანგარიშგებისათვის. კერძოდ, დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს თითოეული შესრულებული
გადახდის აღწერილობას: ვის გადაუხადა პარტიამ თანხა, რა მომსახურებისათვის, რა
ტერიტორიაზე და რა პერიოდში იქნა გაწეული მომსახურება, საქონლის/მომსახურების
ერთეული

(მაგალითად,

კვ.

მ,

ცალი,

წუთი

და

სხვა)

და

მიღებული

საქონლის/მომსახურების საერთო ოდენობა. ამ მონაცემების მეშვეობით შესაძლებელი
იქნება რეკლამის ხარჯის ტერიტორიულად და ხარისხობრივად შემოწმება.

3.3. ანგარიშგების ფორმატი
აღსანიშნავია დეკლარირების ფორმატი, რომელზედაც წინა კვლევებშიც ვსაუბრობდით.
პარტიების მიერ შევსებული დეკლარაციების ელექტრონული ფორმების ნაცვლად მათ მიერ
დაბეჭდილი მასალების დასკანერებული ვერსიები ქვეყნდება, რის გამოც ზოგიერთი მონაცემი
არ იკითხება და ანალიზის გაკეთება შეუძლებელია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
ვალდებულია გამოაქვეყნოს ინფორმაცია და უზრუნველყოს პარტიების დაფინანსების
საჯაროობა, რაც, თავისთავად, ამ ინფორმაციის რეალურ ხელმისაწვდომობას გულისხმობს.
მისასალმებელია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დეკლარირების ელექტრონული
ფორმატი შეიმუშავა, თუმცა დეკლარაციის გასაჯაროება მაინც დასკანერებული ფორმატით
ხდება. პრობლემა იმითაა გამოწვეული, რომ ოფიციალურ დოკუმენტაციას უნდა ჰქონდეს
პარტიის ბეჭედი და პასუხისმგებელ პირთა ხელმოწერები. იმ ფონზე, როცა საქართველოს
კანონმდებლობა ითვალისწინებს ელექტრონული ხელმოწერის მექანიზმს, ამ პრობლემის
მოგვარება შესაძლებელია.
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ამასთანავე, მისასალმებელია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილება, აღარ
დაიფაროს დეკლარაციის არცერთი მონაცემი. პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობა, რა
თქმა უნდა, ყველა მონაცემის სრულ საჯაროობას გულისხმობს. ამ საკითხზე მარეგულირებელ
ორგანოს არაერთხელ მივუთითეთ და ჩვენი რეკომენდაციის გათვალისწინება ნამდვილად
წინგადადგმული ნაბიჯია.
შემდგომი გაუმჯობესებისთვის სასურველია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, კერძოდ:
∎

დეკლარირების
სამსახურმა

ელექტრონული

უნდა

გამოიყენოს

ფორმის

შემუშავებისას

ინფორმაციის

სახელმწიფო

გადამუშავების

აუდიტის

გასაიოლებელი

მექანიზმები, რომელთა მეშვეობითაც ინფორმაცია ადვილად აღსაქმელი და გასარჩევი
იქნება, რაც მის მარტივად დამუშავებას უზრუნველყოფს (ე. წ. machine-readable).

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის და მათი ანგარიშვალდებულების
შესახებ კანონმდებლობა ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. მიუხედავად ამისა,
გასულმა წელმა ცხადყო, რომ კანონის ჯეროვანი აღსრულება ხშირად პრობლემაა. 2011 წლის
ჩათვლით საქართველოში არ არსებობდა მარეგულირებელი ორგანო, არ იყო შემუშავებული
პარტიების ფინანსური დეკლარაციები, თანხების მოზიდვაზე შეზღუდვები მწირი იყო, მათი
ხარჯვის კონტროლი კი – შეუძლებელი. 2012 წელს სურათი რადიკალურად შეიცვალა –
შეიქმნა მარეგულირებელი ორგანო, ჩამოყალიბდა დეკლარირების ერთიანი ფორმა, დაწესდა
არაერთი შეზღუდვა და გამკაცრდა კონტროლი. მართალია, ამით პარტიების დაფინანსების
გამჭვირვალობა გაიზარდა, მაგრამ პოლიტიკური ანგარიშსწორების მექანიზმიც გაჩნდა.
მარეგულირებელი ორგანო არაერთგვაროვანი, შერჩევითი მიდგომებით გამოირჩეოდა,
კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები კი მას ამის კიდევ უფრო მეტ საშუალებას აძლევდა.
გაუმართლებლად მაღალმა სანქციებმა პოლიტიკურ პარტიებს საგრძნობლად შეუშალა ხელი
საქმიანობაში. მიგვაჩნია, რომ ამ ეტაპზე პროცესი კვლავ საწყის მდგომარეობაშია და
აუცილებელია გაგრძელდეს მუშაობა კანონმდებლობის დახვეწაზე, ასევე მისი აღსრულების
ისეთ მექანიზმებზე, რომლებიც გამორიცხავს პოლიტიკური კონკურენციის ხელშეშლას და
პარტიების დაფინანსების სახელმწიფო კონტროლს არ აქცევს ანგარიშსწორების იარაღად.
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დანართში მოყვანილი მონაცემების წყაროდ გამოყენებულია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ მიერ სახელმწიფო უწყებებიდან - ცესკოდან, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან,
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან გამოთხოვილი და მათ
ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე მოცემული ინფორმაცია.
35 დანართში გამოყენებულ აბრევიატურებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: ენმ - ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა; ქდმ - ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა; მგს - მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს.
36 დიაგრამაში მოცემულია მხოლოდ ის პოლიტიკური გაერთიანებები, რომელთაც 2007-2012
წლებში ერთხელ მაინც აქვთ მიღებული საწევრო შენატანები.
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2007-2011 წლის ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 2011 წლის
პარტიებიდ დაფინანსების ანგარიშში: http://transparency.ge/post/report/politikuri-partiebis-pinansebi-2011
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ცხრილი N1. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველი ფიზიკური პირების კავშირი
იურიდიულ პირებთან 38

სახელი და გვარი

თანხის
ოდენობა
(საბაზრო
ღირებულე
ბა)

1

მალხაზი
იასეშვილი

25,000

2

ზაზა შანიძე

50,000

3

ლევან ანთაძე

5,000

4

გიორგი
არაზაშვილი

7,000

5

მამუკა
ბოსტოღანაშვილი

4,000

6

ელდარ მამედოვი

20,000

60,000

იურიდიული პირის
საიდენტიფიკაციო
ნომერი

კავშირის სახე

416301914;
205146359

დირექორი/პარტნიორი;
დირექტორი

417874358;
406035115

განმცხადებელი;
პარტნიორი

შპს ლევორი

202345426

დირექტორი/პარტნიორი

შპს ევრო ინვესტი;
შპს აგრო ჯგუფი
შპს მიკროსტუდია ჯგუფი;
შპს მარნეულის
სასურსათო ქარხანა

406074581;
406047380

პარტნიორი; პარტნიორი

202376945;
234232960

დირექტორი;
განმცხადებელი

შპს ეგა-2007

202359697

დირექტორი/პარტნიორი

შპს ბინული 1;
შპს ენ პლიუს სერვისი;
შპს ბინული

404922189;
205294279;
205151985

დირექტორი/პარტნიორი;
წარმომადგენელი;
გენერალური დირექტორი

215589021

პარტნიორი

202461950

პარტნიორი

None;
216322619

განმცხადებელი;
დირექტორი/დამფუძნებე
ლი

400010073
205293172
205207373

პარტნიორი
დირექტორი
პარტნიორი

202461406

პარტნიორი

იურიდიული პირის სახელი

შპს სავაჭრო სახლი
მერკური;
შპს ენერგოექსპორტი
შპს გეო ფრუქტი;
შპს გივაზ

7

ზაზა მეტრეველი

8

თეიმურაზ
წივწივაძე

15,000

9

გოჩა სამხარაძე

30,000

10

თეიმურაზ
ჯანგულაშვილი

15,000

11
12
13

გიორგი წულაძე
დავით ჩანტლაძე
თამაზ ალანია

2,000
60,000
60,000

14

მიხეილ ბასილაძე

2,000

15

გიორგი
ჯალიაშვილი

50,000

შპს დელტა-ნეტი

404398503

დირექტორი

16

გიორგი მუსერიძე

5,000

შპს ნავადა ენდ როსს
ქონსალთინგ

404860334

დირექტორი,შეზღუდული
უფლებამოსილება,
წესდება, მუხლი 10

შპს სამშენებლოკომერციული
კორპორაცია ხიდი
შპს ტექნოლაინი
თეიმურაზ ჯანგულაშვილი;
სპს თეიმურაზ
ჯანგულაშვილი და
კომპანია
შპს ბურები
შპს ტიფლის ექსპრესი
შპს ჯეოკონტაქტი
შპს უნივერსალ ქარდ
კორპორეიშენ

სია არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, შესაძლოა იყვნენ პირები, რომელთა მოძიება ბაზაში ვერ
მოხერხდა, თუმცა მოძიებული პირების შესახებ ინფორმაცია თითქმის სრული სიზუსტითაა მოცემული.
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17

ალექსანდრე
ქამუშაძე

10,000

შპს პარაბოლა;
შპს უნიფორმა და
უსაფრთხოება LTD
UNIFORMA AND SAFETY

401967378;
401965263

დირექტორი;
გენერალური
დირექტორი/პარტნიორი

200227548

გენერალური
დირექტორი/პარტნიორი;
განმცხადებელი

401951955

პარტნიორი

18

კახი ბიჭიკაშვილი

50,000

შპს ხოვლე 2007;
კახი ბიჭიკაშვილი

19

ქეთევან
ყვავილაშვილი

1,000

შპს ეკოლარი

60,000

შპს ლიბერთი ჰოლდინგ
ჯორჯია; ს.ს საქ. "სახალხო
ბანკის" ასპინძის
ფილიალი; ს.ს
საქართველოს სახალხო
ბანკის გურჯაანის
ფილიალი; სს
კომერიციული
აგრომეწვბანკის
ლაგოდეხის ფილიალი;
საქართველოს სახალხო
ბანკის ტყიბულის
ფილიალი

205286322
223098190
227716022
233109775
219631361

წარმომადგენელი/დირექ
ტორი; გენრალური
დირექტორი;
გენერალური
დირექტორი;
გენერალური
დირექტორი;
გენერალურიდირექტორი

2,000

სს Georgian Renewable
Resources Corporation; სს
ვენჯორჯია;

404953047
404885335

გენერალური
დირექტორი;
გენერალური დირექტორი

60,000

ბესიკ თოფჩიშვილი

None

განმცხადებელი

60,000

შპს ინტერპლასტი

205187536

პარტნიორი

1,500

შპს სილა

424066511

დირექტორი/პარტნიორი

2,000

შპს აგრო ჯგუფი

406047380

დირექტორი/პარტნიორი

30,000

შპს კოვერნეტ
შპს ტყუპების საღვინე
სახლი ნაფარეულში; შპს
ლოპალი; შპს "არქსტუდია
თელავი"
შპს ბათპორტ მეტალ
სერვისი; შპს მეტალექს+
შპს ელიტაუდიტი; შპს
სამეწარმეო და
სამოქალაქო დავათა
მუდმივმოქმედი
არბიტრაჟი BT COMPANY

404950068

დირექტორი/პარტნიორი

431166463
231290037
231280333

დირექტორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

445393743
415081716

დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

412677633
445416452

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი

20

21

22
23
24
25
26

ვლადიმერ
გურგენიძე

კარლო გოგინავა
ბესიკ
თოფჩიშვილი
დევი ოვაშვილი
თემური
ზაქროშვილი
ირაკლი
კონჯარია
ზაზა კაპანაძე

27

გელა
გამტკიცულაშვილ
ი

7,000

28

გოჩა
კურდღელია

10,000

29

ლავრენტი
თუთბერიძე

7,000

33

შპს D & G COMPANY; შპს
HMG
შპს საგარეჯო 2009; შპს
კოვერნეტ; შპს ამაღლება
7
შპს ქართული
დეველოპერული
კომპანია
შპს აეს; შპს ჰილალ ბუნება

404879627
404419660
238158122
404950068
406048888

1,500

30

დავით ფერაძე

30,000

31

ავთანდილი
გულიკაშვილი

18,000

32

გოჩა
დარჩიაშვილი

60,000

33

სამველ აგიკიან

3,500

34
35

თამაზ
გოგიაშვილი
ლევან
ზედელაშვილი

პარტნიორი

406065234
424065674

განმცხადებელი;
პარტნიორი

შპს ლთ ჯგუფი

404379052

დირექტორი/პარტნიორი

18,000

შპს Construction Service

404935647

პარტნიორი

220415897
220389540
215134753;
415082216
404890178

დირექტორი/პარტნიორი;
განმცხადებელი

თამაზ შაკაია

10,000

შპს ატლანტა-2009; შპს
"თამთა-2006"

37

იური ესებუა

50,000

შპს იმექსი; შპს ბერგი

38

დალი ურუშაძე

60,000

39

ზაალ
სადუნიშვილი

60,000

40

დავით კირკიტაძე

5,000

შპს ერთობა-2011
შპს საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფი; შპს
ჰოლდინგი
საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფი
შპს იბერ მით ჯორჯია; შპს
ალფა მარკეტი

42
43
44
45
46

გოჩა
ჩოხელიშვილი
გურამ კალანდაძე
მანანა სანაძე
გიორგი ცხაკაია
თენგიზ გავაშელი
ამირანი
ქორთიაშვილი

დირექტორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

202351365

36

41

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი

პარტნიორი; პარტნიორი
პარტნიორი

404927610
205138493

აღმასრულებელი
დირექტორი;
აღმასრულებელი
დირექტორი

205296106;
404880535

განმცხადებელი;
განმცხადებელი

52,000

გოჩა ჩოხელიშვილი

None

განმცხადებელი

10,000
3,000
10,000
30,000

შპს ტრანსკო
შპს იუჯი ბაღი
ახალი თბილისი
შპს ძველი ბაზარი

215128092
404889894
404410464
205283414

განმცხადებელი
დირექტორი/პარტნიორი
/გამგეობის წევრი
პარტნიორი

60,000

შპს ანკო

400020838

პარტნიორი

47

ვლადიმერ
ნარტყოშვილი

38,000

შპს იტალიური გალერეა
Galleria Italiana; შპს დ.ჯი;
შპს ტექინვესტი

406063049;
404857384;
400011312

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

48

გიორგი ნინუა

2,000

შპს ერის-ჯორჯია

404891710

49

ჯონდო
მესხორაძე

5,000

შპს პურის სამყარო; შპს ჯი
ენდ ქეი

200276593;
200276423

პარტნიორი
პარტნიორი;
ხელმძღვანელი,
ერთპიროვნულად

60,000

შპს ჯეობეთს

404894101

პარტნიორი

8,104

შპს ბიო ნატურალი

404926470

პარტნიორი

50
51

თეიმურაზ
უგულავა
ლევან ლოლაძე

34

52

გოჩა ენუქიძე

44,350

53

გიორგი ჩაკვეტაძე

5,000

54

სალომე ჭელიძე

1,267

55
56

ზებურ დვალიძე
კახაბერი რუსია

2,000
8,000

57

ლერი ბოგვერაძე

3,000

58

ვახტანგ
ედილაშვილი

შპს კრისტალვილი; შპს
კავკასუს მოტორსი
შპს ვაკე 2011; შპს ოპტიმა
+
შპს ქართულ-ევროპული
აკადემია
შპს ელჯი 2010
შპს ზედაზენი-სამეგრელო
შპს NEW STAR; შპს ა.ლ.მ.
ევროტექნიკსი

60,000

შპს ფარნავაზი; შპს იონი;
შპს ქუთაისი პლაზა

426109579;
436031768
401954024;
400010251

დირექტორი/პარტნიორი;
განმცხადებელი

404391537

დირექტორი

445383718
439861268
412680790;
412671899
205177128;
202344793;
404898697

პარტნიორი
დირექტორი/პარტნიორი

პარტნიორი; პარტნიორი

პარტნიორი; პარტნიორი
განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
პარტნიორი

4,000

შპს კოვერნეტ

404950068

პარტნიორი

60
61

დავით
თათეშვილი
სამსონ ფხაკაძე
მალხაზ ისაკაძე

60,000
60,000

ირაკლი ხახუბია

10,000

404885335
406027838
415084786;
401952437;
401952428

დირექტორი
პარტნიორი

62

სს ვენჯორჯია
შპს ისეკო
შპს GEONUTS; შპს Gcm
Service; შპს Geo Capital
Management

60,000

შპს აგრო

417874544

დირექტორი

5,000

შპს MANSI

404418974

დირექტორი

14,000

კულინარი

404855830

პარტნიორი

3,000

შპს ჯეო კირი LTD GEO
KIRI; შპს Bazisi GW; შპს
ციტრონი; შპს ემთი ჯგუფი

404421719;
406054344;
404942112;
404928879

პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი; პარტნიორი

15,000

შპს DUBAI.GE

406054166

პარტნიორი

8,000
60,000

შპს მერიდიანი-2006
შპს მოტო სერვისი
შპს ყოველკვირეული
საინფორმაციოანალიტიკური ჟურნალი
ტაბულა
შპს ორბიტა მოტორსი; შპს
ჰაიტექი (HITECH)

200189973
206343615

პარტნიორი
პარტნიორი

202463529

პარტნიორი

202462879;
202321567

პარტნიორი; პარტნიორი

3,100

შპს ძუღური

242570552

განმცხადებელი

80,000

შპს ლიახვი

404419161

პარტნიორი

59

63
64
65

66

სევერიან
სააკაშვილი
იოსებ
ბოღლოციშვილი
კონსტანტინე
დუგლაძე
მიხეილ
ცქიტიშვილი

68
69

ნინო
დედაბრიშვილი
ნუგზარ გიგაური
ჯამბულატ ჯაყელი

70

კახა ბენდუქიძე

55,555

71

ბესიკ ჩუბინიძე

60,000

67

72
73

თეიმურაზი
წურწუმია
გიორგი
ღუღუნიშვილი

პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

35

74

75

76
77

ზვიადი
ბიბილეიშვილი

ლევანი
მინდორაშვილი
გიორგი
მჭედლიშვილი
ემზარი
გოზალიშვილი

20,000

16,000

3,000
1,000

განმცხადებელი;
პარტნიორი;
ხელმძღვანელი/პარტნიო
რი

404909248;
406047380

დირექტორი; პარტნიორი

შპს მესხეთტრეიდინგი

224084880

დირექტორი

202351365;
202349477

განმცხადებელი;
პარტნიორი

401953061

დირექტორი

404878218

დირექტორი/პარტნიორი

406055343

გამგეობის წევრი

200276441

პარტნიორი

6,000

შპს მათა; შ.პ.ს ,,ვირაჟ"

417877195;
218067133

დირექტორი/პარტნიორი;
ხელმძღვანელი,ერთპირ
ოვნულად/პარტნიორი

202311104;
404423085;
404417948;
404391243

განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

გამგეობის წევრი

ზურაბ ალავიძე

35,000

80

მოსე
ბეზარაშვილი

10,000

83

416296289;
416291747;
216454780

შპს ნ.ფ.პ.

79

ალექსი
თათრიშვილი

შპს ლომისი+; შპს
რჩეული; შპს
"მინდორაშვილი და
კომპანია"
შპს ნიუ პროჯექტი; შპს
აგრო ჯგუფი

24,000

60,000

82

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი; პარტნიორი

35,000

78

სიმონ ესართია
გიორგი
ბიძინაშვილი

412684037;
412675298;
412686222;
412675289

შპს ქართული
დეველოპერული
კომპანია; გეოექსპორტ
ჯორჯია
სს დარიალი ენერჯი
შპს საერთაშორისო
სამეფო კავიარის
კომპანია
Dream Bartender Group

ვლადიმერ
დარჩიაშვილი

81

შპს კარლის კავკასია; შპს
ვიტო; შპს ლაზო; შპს
კოლორი

84

მინდია საბანაძე

49,965

შპს ვესტ ინვესტ; შპს
ევროგაზი; შპს გეოფუდ
ტრეიდინგი; შპს
ამერიქოლდი

85

პაატა კურტანიძე

60,000

ერთიანობა
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისათვის

404879093

86

გია
გამტკიცულაშვილ
ი

23,500

შპს ლოპა; შპს ლოპალი;
შპს "არქსტუდია თელავი";
შპს ნიკორა-კახეთი"

431168185;
231290037;
231280333;
231278131

87

ხვიჩა ბანცური

1,500

შპს ბუ-ბა ჯორჯია; შპს
იესემ ჯორჯია

200274719;
206342956

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
ხელმძღვანელი,
შეზღუდული
უფლებამოსილება/პარტნ
იორი; პარტნიორი
განმცხადებელი;
პარტნიორი

88

გელა
ასლანიშვილი

4,000

შპს საბა 2002

425357605

დირექტორი/პარტნიორი

89

მამუკა დოლიძე

10,000

შპს ბელუქსი პლიუსი; შპს
ლუკასი

205289249;
404898759

განმცხადებელი;
დირექტორი/Parter

36

90

გურამი
წიწილაშვილი

50,000

შპს აისბერგი 2

215127725

პარტნიორი

91

ლევან ლანდია

45,000

შპს GDG; Dream Bartender
Group

406058215;
406055343

განმცხადებელი;
გამგეობის წევრი

20,000

შპს მიკროსტუდია ჯგუფი

202376945

პარტნიორი

2,000

შპს სუზალა

200201227

პარტნიორი

5,000

შპს ორხევი-91

208140787

პარტნიორი

92
93
94

ავთანდილ
სვიმონიშვილი
თეიმურაზ წულაძე
დავითი
იოსელიანი

95

ვაჟა მეტრეველი

2,500

96

ზურაბ კიკნაძე
მამუკა
ნაცვლიშვილი
ზაურ გაბაიძე
ზურაბ ტაბიძე

5,000

მეტრეველთა
საგვარეულო კავშირი
შპს ფურტიო-2006

60,000
20,000
10,000

97
98
99

247865092

თავმჯდომარე, გამგეობის
წევრი
პარტნიორი

შპს აიჯი დისტრიბიუშენი

205121223

პარტნიორი

შპს ილგამი
ექსონი
შპს MMG Architecture;
შპს MMG Trading;
შპს აუდიტ & კონსალტინგ
ინტერნეიშენალ კომპანი
ACIC;
შპს ქალაქპროექტი;
შპს ჯი-ი-ემ
დეველოპმენტს;
შპს სითი;
შპს ევრისინგ;
შპს I And Time; შპს MMG
Retail;
შპს MMG Agriculture;
შპს ბიელთი BLT

445386323
204570552

დირექტორი/პარტნიორი
პარტნიორი
გენერალური
დირექტორი;
განმცხადებელი;
დირექტორი;
განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
გენერალური
დირექტორი;
გენერალური
დირექტორი;
პარტნიორი

437976291

404957212;
404950932;
404910548;
202461816;
206287230;
205184897;
205149418;
404393170;
404950950;
404950941;
404936450

100

პაატა სირაძე

60,000

101

ირაკლი
ლექვინაძე

2,500

საქართველო არ იყიდება

404951735

გამგეობის წევრი

102

გიორგი
ქსოვრელი

60,000

შპს Food Import; შპს სი
ფუდი

406057216;
202307789

პარტნიორი;
ხელმძღვანელიწარმომადგენელი,ერთპი
როვნულად/პარტნიორი

103

შოთა აბულაძე

60,000

შპს Georgian Fish

417877523

დირექტორი/პარტნიორი

104

დავით დუგლაძე

60,000

105
106

ზაზა გორდეზიანი
დავით გულედანი
დავით
გუთნიაშვილი
ივანე იოსელიანი

107
108

406073993

პარტნიორი

10,000
5,000

შპს დუგლაძეების ღვინის
კოლექცია
შპს ბორან მაინინგი
შპს კრისტალ სერვისი

204530953
401968000

პარტნიორი
პარტნიორი

10,000

შპს ნეთსფეისი

404926005

პარტნიორი

3,000

შპს დიდუბის მარკეტი

401951777

წარმომადგენელი/დირექ
ტორი

37

109

კონსტანტინე
ჯანანაშვილი

5,000

შპს ს&ბ ელექტრიკი; შპს
დაკო

404890784;
404892425
445413892;
245570485;
445395616;
445397179;
445397160;
445397204;
445397151;
445397142;
445397133;
445397197;
445397188;
445397124;
445397115;
445397106;
445395616

დირექტორი; პარტნიორი
დირექტორი;
ხელმძღვანელი,
წესდებით
გათვალისწინებით/პარტნი
ორი;
განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
წარმომადგენელი/დირექ
ტორი/პარტნიორი

110

შოთა ფუტკარაძე

5,000

შპს ტრანსპორტთეიშენ;
შ.პ.ს. "ლემანი-2006";
შპს ლუნიკა 2011;
შპს ერთობა;
შპს ბათუმი პროვაიდერი;
შპს მიქა-2011;
შპს როინი-2011;
შპს ალენიკა;
შპს გ.გ.გ.-2011;
შპს ბაჩო;
შპს გიბ-2011;
შპს ტაო-2011;
შპს ანაბა 2011;
შპს ლუნიკა 2011;
შპს ლუნიკა 2011

111

ბახვა
სკამკოჩაიშვილი

20,000

შპს ლეგომეტალი

205282362

112

ნორაირ მკოიან

55,000

შპს მეეკი

236684469

დირექტორი/პარტნიორი

113

ბესიკ
აქულაშვილი

59,000

შპს ტექნოსიტი

425357874

დირექტორი/პარტნიორი

114

ზაზა ზაზაშვილი

7,000

როტაფარმ ლიმიტედის
წარმომადგენლობა

404895486

დირექტორი

59,000

შპს თიემთი

232554688

დირექტორი/პარტნიორი

15,000

შპს აა პლასტი

206271826

პარტნიორი

50,000

შპს ზიმ გრუპ ჯორჯია; შპს
კრედიტსერვისჯორჯია

404874338;
443855071

დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

60,000

შპს დალის მთა+

428518516

დირექტორი/პარტნიორი

103812643

პარტნიორი

115
116
117

თამაზი
მერებაშვილი
ნიკოლოზ
პატარიძე
ნიკოლოზ
მენთეშაშვილი

118

ბეჟან გონაშვილი

119

ჟორა
მაჭანკალაძე

36,000

სახელმწიფო საწარმო
მაღაზია"ხვამლი"(ვ.გ.პ)(ლ
იკვ)

120

რომანი
აბრამიშვილი

7,000

შპს გეო ბილდ გრუპ; შპს გ
& კ ტექნოლოგი

424066101;
425357295

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი

121

გია ტაბატაძე

13,000

216454334;
400055783

დირექტორი; პარტნიორი

122

შალვა თოდრია

1,500

შპს გეოუკრ-ენერგო; შპს
შაორი 2012
შპს მარნეულის
სასურსათო ქარხანა

234232960

დირექტორი

38

123

მუხრან ქამადაძე

10,000

შპს აზერ რამან კო; შპს
BLG Group

205289748;
404932356

განმცხადებელი;
დირექტორი

124

პავლე
ბათმანაშვილი

5,000

შპს ემპა კომპანი; შპს ბიარ
ვორლდი

422717199;
424065255

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი

125

ბესიკი ბრეგაძე

10,000

შპს კომფორტი; შპს შპს

განმცხადებელი;
პარტნიორი

126

იოსებ სხირტლაძე

2,000

შპს ტრანს რადიო-ოპტიკა;
შპს TV სუპერი

212681301;
412673548
205291389;
404396257

127

მურად
წკრიალაშვილი

60,000

შპს მედინვესტ ჯორჯია

404852628

პარტნიორი

128

თენგიზ კაპანაძე

15,000

404899099

გამგეობის წევრი

129

კობა ბებია

10,000

415080076;
415081413

განმცხადებელი;
პარტნიორი

130

მიხეილ ჩარკვიანი

5,000

დირექტორი;
გენერალური დირექტორი

შპს გლობალ
ელექტრონიქსი; შპს
მასტერ სერვისი; შპს
ბითტავრი; შპს გლობალ
მიქსი; შპს გლობალ
ადმინისტრატორი
შპს კავტრექსფოთი; შპს
ინტერმოდალ სერვისი;შპს
ბესტტრანს ფოთი

445411331;
206343991
412672013;
412680772;
412680745;
412672013;
212884743;
412677296
215080150;
404925961;
415083992

56,000

შპს პსს ჯორჯია

417875053

პარტნიორი

40,000

შპს იბერალი

206347997

პარტნიორი

1,100

შპს აისბერგი 2
შპს ჯეოდაფნა; შპს
ევრონათი; ექსპოჯორჯია
და კომპანია
შპს ფინანსური ნდობის
ჯგუფი
შპს ჯი და ჯეი თრეიდ; შპს
იუნაითიდ გრუპ
შპს Its STUDIO
შპს ემ ეს ელ ჯორჯია; შპს
ვოლდფაუნდ
უნივერსალი; შპს
ლუქსტრონ ვოლდვაიდი;
შპს ფორმონდ

215127725
404926746;
220415735;
220386963

დირექტორი
პარტნიორი;
განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი

400020945

პარტნიორი

204574424;
404885273
404411640
406060587;
404933505;
404933523;
404929468;
406048012

განმცხადებელი;
პარტნიორი
პარტნიორი

131

132
133
134
135

კახაბერ ბრეგვაძე

რობერტი გვაზავა
გიმერი
ბერძნიშვილი
ნუგზარ
შოშიაშვილი
ირაკლი ვეკუა

10,000

17,000

136

თეიმურაზ
გოგოხია

15,000

137

მამუკა
ონეზაშვილი

3,000

138

გიორგი ჟღენტი

10,000

139

არჩილ ჯაყელი

3,000

140

ზურაბ ნეფარიძე

30,000

ქართულ-უკრაინული
საქმიანი კლუბი
შპს კ.კ.კ. & კომპანი; შპს
დასავლეთ
აღმოსავლეთის
ლოჯისტიკური კომპანია
შპს არენა; შპს გუდვილი

პარტნიორი; პარტნიორი

დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი/ხელმძღვანე
ლი, ერთპიროვნულად;
პარტნიორი
გენერალური
დირექტორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
დირექტორი;
დირექტორი; დირექტორი

39

უნივერსალი; შპს ლაბეი
დეველოპმენტი

141

მერაბი გიორგაძე

30,000

142

ზურაბ
გაბინაშვილი

40,000

143

144

145
146

147

ილია კეკელიძე

ტარიელ გვალია
თეიმურაზ
დოლიძე
ლევან შერვაშიძე

შალვა გიგაია

226572456

პარტნიორი

400035948

გამგეობის წევრი

5,000

შპს ლიტ ჯგუფი; შპს
პალადა; შპს ტრანსი

404423414;
205180472;
404897858

განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი

5,000

შპს ველსტენდ ენდ
ერფოლგ; ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრის
მეგობართა საზოგადოება

205286484;
404885228

პარტნიორი; გამგეობის
წევრი

10,000

შპს ბელუქსი

205185459

პარტნიორი

45,000

შპს გოლდ სტარ
შპს GORKEM; შპს კალა
ინვესტი; საფინანსო
საინვესტიციო ფირმა
ჭყონიაინვესტი; შპს თ & რ
დისტრიბუშენ; შპს IGU
group
შპს იბერია დისთილერი;
შპს სტორი ფაუერი; შპს
ბიზნეს ცენტრი კავკასიონი
შპს ქროსროუდ
თრეიდინგი

455506014

პარტნიორი

401961524;
202337408;
202325705;
202311738;
404875051

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;წარმომა
დგენელი;
განმცხადებელი;
დირექტორი

254406913;
406073421;
231279023

განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი

404863279

განმცხადებელი;
დირექტორი
პარტნიორი

10,000

შპს სატურნი 2006
ირმა გაბინაშვილის
სახელობის
საქველმოქმედო ფონდი
ახალი ნათება

148

შალვა ერისთავი

55,000

149

რატი კაკაბაძე

25,000

150

მალხაზ
კურტანიძე

60,000

შპს კლიმა ვენტი

400017236

151

ალექსანდრე
წულაია

5,000

ფორვარდინგ სერვის
კომპანი

215141004

152
153

ივანე გაგუა
დავით მაისურაძე

15,000
3,000

154

ნათელა თურნავა

35,000

155
156

თენგიზ
მეზურნიშვილი
ეკატერინე
ჩხაბერიძე

შპს მაკრო-პრიმი
შპს ვაინმენ საქართველო
შპს ჰოლდინგი
საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფი; შპს
ენერგოექსპორტი

200223953
404911128
205138493;
205146359

ხელმძღვანელი,
ერთპიროვნულად/პარტნი
ორი
პარტნიორი
პარტნიორი
აღმასრულებელი
დირექტორი;
დირექტორთა საბჭოს
თავმჯდომარე

60,000

შპს იბერულა

404883391

პარტნიორი

60,000

შპს გუდვილი

206343991

დირექტორი

40

157

სერგო
ტატარანოვი

5,000

შპს კავტრექსფოთი

215080150

პარტნიორი

158

გიორგი მუმლაძე

57,000

შპს H & C; შპს MUMOILI

433101136;
433101127

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი

159

ლევან
გამცემლიძე

9,000

შპს მეტალიმპექსი

404852664

პარტნიორი

160

დავით ალავიძე

15,000

შპს ნ.ფ.პ.

200276441

161

რევაზ ვაშაკიძე

60,000

162

გიორგი მაღრაძე

30,000

163
164
165

მამია ჯანაშია
გიორგი ზაქარაია
ლაშა სხიერელი

5,000
15,000
30,000

შპს აბიფარმი
შპს ქართული; შპს
დადიანის 22; შპს ირაო
დეველოპმენთ; შპს ირაო
მაგნატ გუდიაშვილი
შპს ზანა-ეკო
შპს ვორლდნათსი
შპს ბერლინი

404381316
404411098;
204570400;
204531523;
404893558
439860367
419984404
205178939

166

დავით
ჯავახიშვილი

10,000

შპს დდ & ჯ

200277011

2,000

შპს კიდობანი 2011

412681254

პარტნიორი

28,000

შპს ალვიანი
შპს ყვარლის ღვინის
მარანი; შპს იბერია
დისთილერი;შპს გოლდენ
ფიშ ჯორჯია; შპს
სამშენებლო კომპანია
მოდერნ-ჰაუზი; შპს
კაუკასიან თრეიდინგ გრუპ

215613398

პარტნიორი

441554088;
254406913;
215149514;
226571974;
404874329

განმცხადებელი;განმცხად
ებელი;განმცხადებელი;გა
ნმცხადებელი;განმცხადებ
ელი

167
168

დავითი
ფუტკარაძე
პეტრე ტეფნაძე

განმცხადებელი;პარტნიო
რი
პარტნიორი
განმცხადებელი;განმცხად
ებელი;განმცხადებელი;პა
რტნიორი
პარტნიორი
პარტნიორი
პარტნიორი
წარმომადგენელი/ხელმძ
ღვანელი,
ერთპიროვნულად/პარტნი
ორი

169

რომან
კორკოტაძე

7,000

170

ვაჟა
ნაცვლიშვილი

10,000

შპს ნეთსფეისი

404926005

პარტნიორი

404883337;
404882034;
404893255

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

406054987

დირექტორი/პარტნიორი

215589021

დირექტორი

206267494
200201227

განმცხადებელი
პარტნიორი

171

მამუკა მამალაძე

5,000

შპს 4 პეკინი; შპს დუპელი;
შპს სმარაგდი

172

ვლადიმერ
მღებროვი

3,900

შპს ელკალიტა

173

ზაქარია
ტატუნაშვილი

5,000

174
175

ლაშა დავითური
ლაშა არჩვაძე

8,000
2,000

შპს სამშენებლოკომერციული
კორპორაცია ხიდი
შპს თბილსერვის ჯგუფი
შპს სუზალა

41

176

177
178
179

180

ვლადიმერ
ბაკურაძე

50,000

იოსებ ღუდუშაური
ზურაბი არსენიძე
ალექსანდრე
მაკრახიძე

5,000
13,000

დავით ბანცაძე

16,000

8,000

შპს MEDISON; შპს
კაპიტალ ინვესტი; შპს
Clerion; შპს Poker.ge; შპს
ვივარო ბეთ
შპს მემო
შპს ზღაპარი
შპს მშენებელი 2010; შპს
იბოლია
შპს კატასტროფის,
კრიტიკული
მდგომარეობისა და
განსაკუთრებული
სიტუაციების სასწრაფო
სამედიცინო დახმარება

404923632;
401965030;
404941532;
406066331;
204576510
400012295
206240352
417874474;
217873031

განმცხადებელი;
დირექტორი/ პარტნიორი;
პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი
პარტნიორი
პარტნიორი
განმცხადებელი;
პარტნიორი

205283316

პარტნიორი

შპს მმო კორპ; შპს
თრეიდინგ კორპ; შპს
თბილისის ივენთ
ჰოლი;შპს ვიზარდ
გრუპი;შპს ვიზარდი

404927353;
404931632;
204573666;
204532096;
204519912

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი

შპს გრატო პასაჟი
ქ.თბილისის ფარიკაობის
N1 ფედერაცია
შპს ქარ რენთ ენდ
თრეიდ-ინ ქომფანი; შპს
ცენტრ პოინტის
სასტუმროებისა და
კურორტების მმართველი
კომპანია
შპს დარიალის
ტერმინალი

205174283

პარტნიორი

404917355

პრეზიდიუმის წევრი

404851852;
204531505

განმცხადებელი;
პარტნიორი

404949188

პარტნიორი

202462968;
401967181

დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

202351365

პარტნიორი

204531863

პარტნიორი

419983726

დირექტორი/პარტნიორი
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი
განმცხადებელი;
პარტნიორი
განმცხადებელი

181

ოთარ ნაჭყებია

2,000

182

გიორგი მიქელაძე

35,000

183

ლევან ჩიქოვანი

4,000

184

მამუკა წაქაძე

40,000

185

იოსებ
მჭედლიშვილი

60,000

186

ბესიკი რობაქიძე

15,000

187

უტა მაზიაშვილი

60,000

188

დავით კიკნაძე

30,000

189

ზაზა ნანავა

5,000

190

იოსებ მაკრახიძე

25,000

შპს იბოლია; შპს მათა

191

ნუგზარ ალანია

8,000

შპს ნატურალე; შპს
გეოფრუტი

217873031;
417877195
419982406;
218061843

192

გიორგი
ქურციკიძე

46,000

გიორგი ქურციკიძე

None

შპს ბ.ვ. ჯგუფი; შპს იმედი
შპს ქართული
დეველოპერული
კომპანია
შპს კოპინე
შპს ჯორჯიან ტრეიდინგ
გრუპ

42

193
194
195
196

197

198
199
200
201

გიორგი
დალაქიშვილი
ნუგზარ სვიანაძე
მამუკა სურმანიძე
კარლო
მეტრეველი

მამუკა
რევაზიშვილი

თამაზი
ბატიაშვილი
დავით დოლიძე
თეიმურაზ
მიქაუტაძე
მახარე
ლემონჯავა

52,000
1,000

შპს აითი ფიქს რითეილ;
შპს აითი ფიქს
კორპორეით; შპს ელ თი
ქონსთრაქშენი
შპს ალდანუმა
შპს დაჩა-ჯორჯია

5,000

შპს ტეტო +

445389473

დირექტორი/პარტნიორი

3,000

შპს ჯორჯიან ქონსთრაქშნ
ინქორფორეითიდ
ჯი.სი.აი;შპს მტმ; შპს
ევროგაზი;შპს EURO
GAZ;შპს ლარივინი

205291922;
205176637;
404423085;
404420925;
426109169

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;პარტნიო
რი;პარტნიორი;პარტნიორ
ი

58,000

თამაზი ბატიაშვილი

233105001

5,000

შპს სმაილი 2010

205289105

თავმჯდომარე/დამფუძნებ
ელი
დირექტორი

60,000

შპს გეოფრუტი

218061843

პარტნიორი

439861124

პარტნიორი

15,000

4,000

202

ედიშერ მამალაძე

5,000

203

ციური დავითაძე
გიორგი
საბედაშვილი
ირაკლი სანიკიძე

32,000

204
205
206

დავით ბარაბაძე

5,000
4,000
10,000

207

ომარი ღიბრაძე

18,000

208

ივანე ბერაძე

8,000

209

ვახტანგ კაპანაძე

3,000

210

პაატა კილაძე

6,000

გიორგი გუჯაბიძე

15,000

211

404889992;
404891818;
404394981

პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი/გენერალური
დირექტორი

417877792
205158434

პარტნიორი
დირექტორი

შპს ელენა და კომპანია
ELLEN AND COMPANY
შპს მერცხალი; სპს შალვა
გოგოლაძე და
პარტნიორები; შპს
ქუთაისი პლაზა; შპს
სმარაგდი; შპს დუპელი
შპს ხინო
სმართ სერვისი; შპს
ინტერნეტ მედია
შპს მზე

445413936;
204471197;
404898697;
404893255;
404882034
445385495
402886052;
204577010
204521133

შპს იბერ მით ჯორჯია; შპს
იბერულა; შპს ალფა
მარკეტი

205296106;
404883391;
404880535

განმცხადებელი;
დირექტორი; დირექტორი

445389847

გამგეობის წევრი

საქართველოს
გადაუდებელი ქირურგიის
ასოციაცია
შპს ოშეანეტ ჯორჯია;
შპს ჯორჯიან სერვის
გრუპი-2007
შპს მშენებელი 2012;
შპს ბორჯომავტოგზა
კილაძეთა საგვარეულო
კავშირი
შპს პერლიტი;
შპს გლობალმეტი

განმცხადებელი;
დამფუძნებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი
პარტნიორი
პარტნიორი;
განმცხადებელი
დირექტორი/პარტნიორი

426109622;
426109588

ხელმძღვანელი, სრული
უფლებამოსილება/პარტნ
იორი;დირექტორი
დირექტორი/პარტნიორი;
განმცხადებელი

406048110

გამგეობის წევრი

215140185;
415081976

წარმომადგენელი,
ერთპიროვნულად/პარტნი
ორი;

401943652;
205197464
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პარტნიორი/დირექტორი

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

227

228
229
230
231

ივანე
ნიკოლაიშვილი

1,667

შპს გეოპროვიანტი

205146590

პარტნიორი

ზურაბ სულაძე

10,000

შპს კარტლის პროდაქშენი

404883578

დირექტორი

ვლადიმერ
სტეფანიანი

2,500

შპს კრისტალვილი

426109579

პარტნიორი

ემზარ ჩაჩხიანი

10,000

შპს რაჩხა

404877415

პარტნიორი

8,375

შპს გრანდ კაფე

204569868

პარტნიორი

59,997

შპს გევა

425357749

დირექტორი/პარტნიორი

იაგო ჩოჩელი

60,000

შპს ინტერპლასტი

205187536

პარტნიორი

დავითი ჯანაშია

3,000

შპს ჭალამოტორსი

412677205

პარტნიორი

60,000

შპს ბიარ ვორლდი

424065255

პარტნიორი

30,000

შპს ჯორჯია თრეიდი

404918728

დირექტორი/პარტნიორი

60,000

შპს ვ. ს. კომპანია

205290013

პარტნიორი

40,000

შპს გურულების ეზო

200200175

პარტნიორი

8,000

შპს გებრიუდერ ვაის

404931972

გენერალური დირექტორი

ლელა კორელი

5,000

შპს ელსი

404933051

დირექტორი/პარტნიორი

გიორგი
ყავლაშვილი

50,000

შპს გამა GAMA LTD;
შპს იურიდიული ოფისი
შპს თეგეტა მოტორსი
ბათუმი;
შპს ტრანსკაუკაზუს
რენტალ სერვიზის;
შპს თეგეტა პრემიუმ
ვიიქელს
შპს ივერია;
შპს ბარაქა
შპს უნივერსალ ქარდ
კორპორეიშენ

404953216;
404877264

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი

245570715;
401952268;
401950938

პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

401943563;
445408568

წარმომადგენელი/დირექ
ტორი; პარტნიორი

202461406

დირექტორი/პარტნიორი

ნინო
ქიშმარეიშვილი
ვარლამ
ყურაშვილი

ოთარი
თათეშვილი
ალექსანდრე
ზაკალაშვილი
დავით შენგელია
დიმიტრი
ჯორბენაძე
ალექსანდრე
ხარლამოვი

თემურ კოხოძე

60,000

გოჩა ჟველია

25,000

ბესარიონ
აბულაძე

2,000

აკაკი კობიაშვილი

60,000

შპს Food Import

406057216

დირექტორი

60,000

შპს ჯეო ჰოთელს;
შპს თიბიეს გრუპ;
შპს პირველი ქართული

404413158;
404908249;
404892773

პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

მამუკა ჯანაშვილი

44

ჰოსპიტალური ქსელი

232

კონსტანტინე
მანაგაძე

233
234
235
236
237
238
239

240

241
242
243

244
245
246
247
248

30,000

შპს ფუდ ლაინ ჯორჯია

205289463

პარტნიორი

გიორგი
ბედენაშვილი

50,000

შპს დათუნა - 2011;
ბედენაშვილების
საგვარეულო კავშირი

427716876;
400040166

დირექტორი/პარტნიორი;
გამგეობის წევრი.

ირაკლი გოგია

60,000

შპს ვესტ თრეველ

205143824

პარტნიორი

2,000

შპს სუპერგაზი იტალია
რუსთავი

404919282

პარტნიორი

57,000

შპს გეოფრუტი

218061843

პარტნიორი

გურამ გოგიტიძე

20,000

შპს მერმისი ინვესტი

404948214

პარტნიორი

სერგო
ლაბარტყავა

40,000

შპს Kinland Georgia
Mining;
შპს მეტალონ ჯორჯია

404911583;
205147651

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი

გიგა ნასარიძე

2,500

საქართველო არ იყიდება

404951735

თავმჯდომარე, ,
გამგეობის წევრი

ავთანდილ
მჭედლიშვილი
თენგიზ
ტურძილაძე

დავით კილაძე

30,000

გიორგი ახალაძე

10,000

ივანე გოგლიძე

7,000

ვანო
ცუკილაშვილი

შპს დამოკიდებულების
სამედიცინო მართვის
ცენტრი;
კილაძეთა საგვარეულო
კავშირი;
შპს IDL;
ერთიანობა
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისათვის
შპს STARCO;
შპს GSTC

404933499;
406048110;
404396729;
404879093

პარტნიორი; გამგეობის
წევრი; პარტნიორი;
გამგეობის წევრი

406067474;
404897297

პარტნიორი; პარტნიორი

შპს გსქ კულა

218083197

დირექტორი/პარტნიორი
მთავარი
აღმასრულებელი
დირექტორი
განმცხადებელი;
დირექტორი/გამგეობის
წევრი

3,500

შპს ფერმა მარგებელი

434157967

გიორგი თენაძე

52,000

შ.პ.ს ,,კოგა";
სპორტსმენთა კავშირი
ქართლი

218083035;
417875311

ზაზა მელიქიძე

50,000

შპს მელიზა

424065549

დირექტორი/პარტნიორი

60,000

შპს ინტერკომერსი

202346559

დირექტორი/პარტნიორი

47,966

შპს ნანტი

425357972

დირექტორი/პარტნიორი

შპს ნია

404882365

დირექტორი

ნიკოლოზ
ღონიაშვილი
თამაზი
სარაჯიშვილი
თენგიზ ფაცაცია

45

249

დავით
სარდაროვი

250

გიორგი
კოპალეიშვილი

251

მიხეილ
თიგიშვილი

5,000

შპს მიულერი და კომპანია;
შპს გეოკონდიტერი;
შპს ეს ჯი დი გრუპი

206284947;
202311550;
406037587

განმცხადებელი;
პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი

20,000

შპს ოუშენი

205153974

პარტნიორი

20,000

შპს Georgian Construction
Industry;
შპს FRESH GEORGIA FOR
HOME APPLIANCES;
შპს ტაჰუნა გრუფი;
შპს ქეი.ჯეი.ემ.ტექსტილ
გრუფ;
შპს Kutaisi Palace
Investment Group;
შპს თი.ემ. საერთაშორისო
კომპანია

412684616;
401973637;
412680709;
412683760;
412683421;
412675957

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი;
პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

252

ზურაბი
გამეზარდაშვილი

10,000

შპს ლიდერი;
შპს ამირანი +

421267097;
212889944

დირექტორი, შეზღუდული
უფლებამოსილება,
(წესდება, თავი
4)/პარტნიორი;
ხელმძღვანელი
ერთპიროვნულად/პარტნი
ორი

253

დავით
ანჯაფარიძე

30,000

შპს ეკოგაზი

205151280

დირექტორი

რევაზ ადამია

10,000

400034725;
204515177

პარტნიორი; პარტნიორი

255

ვახტანგი
ბარლიანი

59,997

234158513

თავმჯდომარე, ,
გამგეობის წევრი

256

ალექსანდრე
კოზმანაშვილი
გიორგი
ხარაშვილი

შპს რებეტა;
შპს ენერგო-არაგვი
მარნეულის რაიონის
სამომხმარებლო
კოოპერატივების კავშირი
- რაიკოოპკავშირი
შპს ნ.ფ.პ.;
შპს ლეგალ ბიზნეს ოფისი

200276441;
205146938

პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;

5,000

შპს ხალიბები

406038461

დირექტორი/პარტნიორი;

12,000

შპს რეაბილიტაციის
ცენტრი;
შპს ახალი ენდოქირურგია;
შპს Hipocrates Laboratories
Georgia;
შპს ქიმიოთერაპიის
ცენტრი;
შპს კომპლექს-მედსერვისი

404409305;
406067198;
406066322;
406024225;
205115775

დირექტორი;
დირექტორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი; დირექტორი

254

257

258

გიორგი
ინგოროყვა

3,000

46

259
260
261
262
263

264

265
266
267
268

269

ნიკოლოზ
შატბერაშვილი

30,000

შპს ბილდინგ კომპანი

204513954

პარტნიორი

ჯემალ ბექაური

35,000

შპს ვადა-2011

433642169

დირექტორი/პარტნიორი;

ლევან ენუქიძე

44,350

შპს ALTEX GROUP Inc.

404416057

დირექტორი/პარტნიორი;

გიორგი ჭელიძე

7,000

შპს ჯეო-აირი

416294520

დირექტორი

431945229

თავმჯდომარე, გამგეობის
წევრი

ბეჟან ბუცხრიკიძე

დიმიტრი აბესაძე

3,000

5,000

მართლმადიდებლური
ფონდი გოგნის
კარუგდებელი
შპს GIG Energy Trading;
შპს ჯი აი ჯი ტაქსი;
შპს GIG Energy
Construction;
შპს ბიზოლ ჯორჯია
შპს მეტალექს ტრანსი;
შპს მეტალექს +;
შპს მახარია

406075250;
406042982;
406075232;
404863395

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
დირექტორი; პარტნიორი

415082029;
415081716;
415083304

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

რამაზ გუჯაბიძე

15,000

შალვა ქაჯაია

60,000

შპს ვესტ სერვის გრუპი

419617070

დირექტორი/პარტნიორი

5,000

შპს TV სუპერი

404396257

დირექტორი/პარტნიორი

60,000

შპს ოპტიმა +

400010251

პარტნიორი

204514588;
426519582

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი

204512928

დირექტორი/პარტნიორი;

404921723;
401968206;
240893556;
404391966

დირექტორი; პარტნიორი;
პარტნიორი; პარტნიორი

404383546;
233731405;
204570231;
205181925

განმცხადებელი;
წარმომადგენელი;
პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი

თამაზი
სხირტლაძე
ნატალია
ნატროშვილი

შპს როტერმან
საქართველო;
შპს ჯორჯიან ჰაიდრო
ფაუერ - EPC
შპს სილამაზის სტუდია შარდენი
შპს ჰელსი ფუდი;
შპს ლანჩ ტაიმი;
შპს "მროვი";
შპს ნოვა კრედიტი
შპს ჯენერალ
ქონსთრაქშენ კომპანი;
შპს ბასა I;
შპს ლანდშაფტი - 2009;
შპს ალკორი

შამილ ბირკაძე

50,000

270

სოლომონ
მამუჩიშვილი

30,000

271

გიორგი
ხანიშვილი

272

ალექსანდრე
გუგუნავა

35,000

273

ვალერიან
ხაპირაშვილი

45,000

შპს გორიტრანსი

217873567

დირექტორი/პარტნიორი

ნოდარ ჩხაპელია

15,000

შპს ბესთ-ნათ

220415879

დირექტორი/პარტნიორი

გიორგი დევაძე

60,000

შპს ინტერკომერსი

202346559

პარტნიორი

გოგი
გულორდავა

35,000

შპს გრუპპო ვია

242743215

პარტნიორი

274
275
276

40,000

47

277

60,000

შპს იბოლია

217873031

პარტნიორი

2,000

შპს ნატახტარი იმერეთი+

212922248

დირექტორი/პარტნიორი

40,000

შპს ნოვა კრედიტი

404391966

პარტნიორი

მამუკა ბახტაძე

20,000

შპს ბათუმი სიტი;
შპს ენერგოექსპორტი

404885371;
205146359

განმცხადებელი;
აღმასრულებელი
დირექტორი

281

გიორგი
კანდელაკი

60,000

417875311

გამგეობის წევრი

282

შალვა
ოქროპირიძე

10,000

404380264;
401965263

დირექტორი;
კომერციული დირექტორი

278
279
280

283
284
285
286
287
288
289
290

291

292
293
294
295

ელგუჯა მუჭაური
თამაზ
მაჭავარიანი
ნადეჟდა
რუდენკო

ვასილი ხორავა
თენგიზ
შოშიაშვილი
ჭიჭიკო
გოლეთიანი
თამაზ ჯამაგიძე

20,000
43,000
60,000
40,000

სპორტსმენთა კავშირი
ქართლი
შპს ქამო;
შპს უნიფორმა და
უსაფრთხოება LTD
UNIFORMA AND SAFETY
შპს ეარ ვისოლი;
შპს ფარნავაზი

205182817;
205177128

შპს სეტი-9;
შპს სუპერგაზი-იტალია+
შპს სავაჭრო სახლი
კახელები

202384017;
204513561

გენერალური
დირექტორი;
პარტნიორი
წარმომადგენელი;
პარტნორი

202359072

პარტნიორი

შპს მეტალონ ჯორჯია

205147651

პარტნიორი

ლაშა ბაკურიძე

10,000

შპს ნეომედი +

205288776

ხელმძღვანელი,
ერთპიროვნულად/
პარტნიორი

მალხაზ
ხვედელიძე

5,997

შპს ალდანუმა

417877792

დირექტორი/პარტნიორი

ირაკლი დუგლაძე

20,000

შპს სუფთა სამყარო
აჭარაში

445386742

პარტნიორი

სოფიო
ჟორდანია

1,000

შპს ეკოლარი

401951955

პარტნიორი

შოთა
საღრიშვილი

2,000

შპს ლოჯისტიკ სერვისი;
შპს სავაჭრო სახლი
კუდაკოვი და
ვაჟიშვილები;
შპს ლოჯისტიკ სერვისი

400013310;
421268363;
400013310

განმცხადებელი;
პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი

გიორგი ბახტაძე

10,000

შპს აი-სი-ი

400017245

პარტნიორი

რომან ტაბატაძე

50,000

შპს ინტერკომერსი

202346559

პარტნიორი

2,000

შპს სიტი ლაინი

212920883

დირექტორი

2,000

შპს ჯეო პროდაქშენ

406075839

დირექტორი/პარტნიორი

ალექსანდრე
დვალიშვილი
ზურაბი
ქემაშვილი

48

296
297
298

299

300
301
302
303

ჯემალ
ბაღათურია

30,000

ლევან კაჭარავა

60,000

გიორგი
აფრიდონიძე

5,000

7,000

შპს ენ პლიუს სერვისი;
შპს ტრანს სერვისი 2010;
შპს 777 2009;
შპს ენ პლიუს სერვისი;
შპს ზეტ სერვისი

205294279;
205284182;
205282371;
205294279;
205283236

5,000

შპს არჩი

400040200

დირექტორი/პარტნიორი

შპს პოლივა ჯორჯია;
შპს ფუდ არტ
სახალისო ფეხბურთის
ღია სკოლა ორბი

404911057;
204570115

პარტნიორი; პარტნიორი

417874839

თავმჯდომარე, გამგეობის
წევრი, წარმომადგენელი

1,500

შპს ნარდი

424066049

დირექტორი/პარტნიორი

60,000

შპს ევრაზია შიპინგ ენდ
ლოჯისტიკ;
შპს KOLKHITRANS;
შპს GEONUTS;
შპს Gcm Service;
შპს Geo Capital
Management

215127958;
415085339;
415084786;
401952437;
401952428

განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი; პარტნიორი

60,000

შპს აგრო

417874544

პარტნიორი

10,000

შპს ერკერი

205143085

დირექტორი/პარტნიორი

16,400

შპს ქართული-ჰოსპიტალი

404859998

პარტნიორი

10,000

შპს პლანეტა - თ;
შპს მწვანე ოფისი;
შპს პლანეტა XXIII

205287624;
404876899;
206246409

პარტნიორი; დირექტორი;
დირექტორი

50,000

შპს მალსი

204501226

დირექტორი/პარტნიორი

60,000

შპს ტერაგრაფიკი

205190595

პარტნიორი

გრიგოლ ლომიძე

60,000

შპს იბერულა

404883391

პარტნიორი

ზაურ გაბაიძე

20,000

შპს ჯეო ტიკონ ინოვეიშენი
" “Geo Tikon innovation”

404879921

პარტნიორი; პარტნიორი

ირაკლი მაღრაძე

თეიმურაზ
ფირცხალავა
თამაზ
გველუკაშვილი
ნუგზარ
გელაშვილი
ფრიდონ
ჩიტაშვილი

ედვარდ
ხაჩიშვილი
ბეჟან
ბოჭორიშვილი

309
310
311
312

პარტნიორი; პარტნიორი

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
დირექტორი;
დირექტორი;
ხელმძღვანელი
ერთპიროვნულად/პარტნი
ორი

305

308

განმცხადებელი;
პარტნიორი

დირექტორი; პარტნიორი

კახაბერი
ლატარია

307

205285092;
205151280
406057216;
404879734
406024494;
400009888

304

306

შპს სითი გრუფ;
შპს ეკოგაზი
შპს Food Import;
შპს კავკაზ ცემენტ ვესტ
შპს ტრანს-ჯორჯია
„TRANS-GEORGIA“;
შპს VTC

გელა გოგიშვილი
ზაურ ბერუაშვილი
ავთანდილ
ლომთაძე
გიორგი
გოცირიძე

21,000
42,250

49

313
314
315

316

317

318
319

320

321
322
323
324
325
326
327
328
329

LTD;
შპს დელტა - 2002 ქალაქი
თბილისი
სულხან წულაძე

2,000

შპს სუზალა

200201227

პარტნიორი

გიორგი ფესმანი

2,000

შპს Georgian Fashion Group

404393786

დირექტორი/პარტნიორი

მერაბ
ჯაფარაშვილი

59,000

226571974

დირექტორი/პარტნიორი

404928030;
404857124;
404855386;
404876979

დირექტორი;
წარმომადგენელი;
წარმომადგენელი/დირექ
ტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

230048533;
404944389;
404909836;
401945384;
404884354

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

412679481

გამგეობის წევრი

რობერტ ელოიძე

50,000

შპს სამშენებლო კომპანია
მოდერნ-ჰაუზი
შპს ჯეომედიცინი;
შპს ელდორადო;
შპს ნირვანა 2010;
შპს როტაფარმ
მარკეტინგი
სპს მურუსიძე-სხილაძე;
შპს აირბალონი;
აირავტო;
შპს იურიდიული კომპანია
კონსულტანტი;
შპს მშენებელი
რეგიონალური
განვითარების და
რეფორმების ცენტრი

ზვიად
გაფრინდაშვილი

3,000

ირაკლი გაბუნია

7,000

მამუკა მაისურაძე

58,000

შპს პანცო

443854081

წარმომადგენელი/დირექ
ტორი/პარტნიორი

8,000

შპს ნავადა ენდ როსს
ქონსალთინგ;
შპს ბიზნეს გროუს ენდ
დეველოპმენთ

404860334;
404857179

პარტნიორი;
პარტნიორი

1,000

შპს ჯეო-თურქ კომპანი

445400762

განმცხადებელი

5,000

შპს ნაგ გრუპ

200275219

პარტნიორი

5,000

შპს R&L;
შპს ლარი

406054111;
406045747

დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი

2,000

შპს ეკოლარი

401951955

დირექტორი/პარტნიორი

გოჩა არსიაშვილი

60,000

შპს მისო "B კრედიტი";
შპს კონსალტინგ გრუპს

204571800;
404945397

წარმომადგენელი/დირექ
ტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

ზაალ ხუცურაული

2,000

შპს სუზალა

200201227

დირექტორი/პარტნიორი

გოჩა ალიევი

15,000

შპს ეგა-2007

202359697

პარტნიორი

ალექსი თოფურია

60,000

შპს სპორტ-კომპლექსი
საგურამო

205167932

პარტნიორი

ვასილ ძოწენიძე

10,000

შპს დიდუბის მარკეტი

401951777

წარმომადგენელი

ნაირა ხარხელი
მარგარიტა
კარამანოვა
ნაზიბროლა
ალასანია
ვლადიმერ
ლაცაბიძე
გიორგი ბოხუა

50

330

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

342
343
344
345

შპს ცენტრ პოინტის
სასტუმროებისა და
კურორტების მმართველი
კომპანია;
შპს დიდუბის მარკეტი

204531505;
401951777

პარტნიორი; პარტნიორი

სიმონ მეფარიძე

20,000

შპს აკვარიუმი 2010

404854582

პარტნიორი

გასან ნაჰას

15,000

შპს ჩოქოსვის

206342359

პარტნიორი

ლევან ფხაკაძე

60,000

ვისოლ ჯგუფის
საქველმოქმედო ფონდი

404943317

დირექტორი

ზვიად აბულაძე

25,000

შპს ნოვა

202358126

დირექტორი/პარტნიორი

ალექსანდრე
სვანიძე

5,000

შპს აზიან იმპორტს

205292627

ხელმძღვანელი,
ერთპიროვნულად/პარტნი
ორი

ზაზა აფხაიძე

10,000

შპს გაგ;
შპს ვესტ დისტრიბუშენ

205283575;
212676898

პარტნიორი; პარტნიორი

გივი ჭაჭია

20,000

შპს ინდუსტრია კირი

230869272

დირექტორი

ბიძინა
პოპიაშვილი

55,000

შპს "ოთხი"

228546641

პარტნიორი

დევი კიკვაძე

2,000

შპს CITY GROUP

412684689

პარტნიორი

ვასილ დვალი

3,000

406063673;
404886968

განმცხადებელი;
პარტნიორი

თამაზ კაკაშვილი

55,000

232559852;
432539602

განმცხადებელი;
დირექტორი

ირაკლი
ფურცელაძე

50,000

404885503

პარტნიორი

ლუკა ლაშხი

3,000

შპს მშენებელი;
შპს არენა
შპს სავაჭრო ცენტრი
სამეფო;
შპს ოკმის მარანი
შპს ქართული
ნატურალური
პროდუქტები
შპს სამთო სათხილამურო
სპორტ-სკოლა მე-6

205200931

პარტნიორი

დავით
ივანიშვილი
პეტრე
მგალობლიშვილ
ი

5,000

შპს გალდი

406066572

დირექტორი

58,000

შპს სამშენებლო კომპანია
მოდერნ-ჰაუზი

226571974

პარტნიორი

448381304;
248417896

243879335;
443854410

346

ლალი
ხვედელიძე

20,000

შპს ჩრდილო
აღმოსავლეთის საზღვაო;
ინსტიტუტი"მახინჯაურის
ლიცეუმი"

347

ზაურ
ზაზიკაშვილი

10,000

სპს თამაზი და თამაზ
ზაზიკაშვილი;

განმცხადებელი;
დირექტორი, შეზღუდული
უფლებამოსილება, 2005
წლის 26 სექტემბრის
წესდების მე-9
მუხლის/პარტნიორი
განმცხადებელი;
პარტნიორი

51

შპს ნიკა 2010
348
349

350
351

352

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

შპს ალგი +;
შპს ქართული თევზი
კოოპერატივი. ,,რკარაგაცი";
შპს მეეკი

218065732;
417875320

განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი

223352119;
236684469

პარტნიორი;
პარტნიორი

ალექსანდრე
დადიანიძე

15,000

მარტუნ მკოიან

60,000

გიორგი
რამიშვილი

60,000

ენჯი საქართველო

404940310

ზებურ დუმბაძე

3,000

შპს ძველი ბათუმი;
შპს ნოვა-2012

445412508;
445405972

თამაზ კურტანიძე

3,600

შპს თორი;
შპს ბალუ;
შპს "ხეობა 020"

426109800;
426109481;
226161603

გიორგი
კერესელიძე

5,000

შპს ევროკანდელა;
შპს ლუქსი

404399156;
205124872

გამგეობის
თავმჯდომარე/გამგეობის
წევრი
პარტნიორი;
პარტნიორი
განმცხადებელი;
წარმომადგენელი/პარტნი
ორი;
დირექტორი/პარტნიორი
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი

დავით კაპანაძე

30,000

შპს ZD - ტრანსი

404889830

პარტნიორი

შპს მალი ჯგუფი;
შპს სითი & კო
შპს საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფი
შპს ნიუ მეტალ ჯორჯია;
შპს კოლხა

205292985;
404398077

განმცხადებელი;
დირექტორი

404927610

ფინანსური დირექტორი

404380629;
205171945

განმცხადებელი;
პარტნიორი

გრიგოლ
მორჩილაძე
კახაბერ
ამაღლობელი

60,000
50,000

დავით მჟავანაძე

50,000

აკაკი პატარაია

5,000

შპს აისბერგი 2

215127725

პარტნიორი

30,000

შპს სილამაზის სტუდია შარდენი

204512928

პარტნიორი

7,000

შპს რეალ გრუპი

406061611

პარტნიორი

7,000

შპს ჯეო-აირი

416294520

პარტნიორი

20,000

შპს აგროვიტა კვება და
ტექნოლოგია

417877088

პარტნიორი

8,000

შპს გეოფრუტი

218061843

პარტნიორი

225373128

გამგეობის წევრი

205165667

დირექტორი

ვახტანგ
საძაგლიშვილი
თეიმურაზ
შუკაკიძე
თეიმურაზ
შუკაკიძე
ელგუჯა
ბერუაშვილი
ტარიელ
ღვაბერიძე

რკ არასაბანკო
სადეპოზიტო საკრედიტო
კავშირი ტანძია
შპს ალიანსისაქართველო

გურიელ წიფიანი

59,000

მამუკა ცაგარელი

20,000

დავით
სონღულაშვილი

7,000

შპს გამსახურდიას 5

404882926

პარტნიორი

გრიგოლ

27,100

შპს ელია+;

245627399;

პარტნიორი;
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გოგოლაძე

368

369
370
371
372
373
374

375

376
377
378

379

380
381
382
383

შპს სუფთა წყალი

205150655

პარტნიორი

შპს პირველი;
შპს პლანეტა დ;
შპს IMPORIO;
შპს გეოდისტრიბუცია
საქართველოს
მომხმარებელთა
ფედერაცია გეოკონსუმერ
შპს კაუკასიან თრეიდინგ
გრუპ

406074322;
212921301;
404931883;
401958271

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
პარტნიორი; დირექტორი

400028368

გამგეობის წევრი

404874329

დირექტორი/პარტნიორი

20,000

შპს ავტოტრანსი

417874090

პარტნიორი

5,000

შპს ტექნოინჟინირინგი

400004295

პარტნიორი

კობა დოფიძე

5,000

შპს ჯი ენდ ქეი

200276423

პარტნიორი

კახაბერ დამენია

60,000

შპს თი სი გრუპ;
შპს VTS GEORGIA
ბოლნისის რაიონული
სამომხმარებო
კოოპერატივის #1
ფილიალი აგრარული
ბაზარი;
ბოლნისის რაიონული
სამომხმარებლო
კოოპერატივი;
შპს ელვაკომი

400054490;
445406383

პარტნიორი;
პარტნიორი

225359457;
225357805;
225393106

გამგეობის წევრი;
თავმჯდომარის
მოადგილე-დირექტორი;
გამგეობის წევრი;
თავმჯდომარის
მოადგილე-დირექტორი;
პარტნიორი

ონისე ფიფია

35,000

გოჩა თევდორაძე

3,000

ზურაბი ინასარიძე

12,000

ვახტანგ
ყანჩაველი
ალექსანდრე
ნინუა

დავით ხმელიძე

ჯემალი
ჯინიყაშვილი
აკაკი
ლეკვეიშვილი

6,000

46,000

შპს აგრო

417874544

პარტნიორი

30,000

შპს ტრანსკო

215128092

პარტნიორი

60,000

შპს ბი-ემ-სი

205134460

პარტნიორი

რაფიელ
სურამელაშვილი

15,000

შპს თ & რ დისტრიბუშენ;
შპს თ & რ დისტრიბუშენ
ხაშური;
შპს MAQ AUTOPARTS

202311738;
443854090;
401953089

განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი

კახა ყავლაშვილი

10,000

შპს იურიდიული ოფისი

404877264

პარტნიორი

თენგიზ
სარიშვილი

60,000

შპს GEONUTS;
შპს კემპ;
შპს აისბერგი 2

415084786;
215139026;
215127725

პარტნიორი;
პარტნიორი;
პარტნიორი

ოთარი ჭუმბურიძე

5,000

შპს ირაო

412684554

დირექტორი/პარტნიორი

ალეკო ჯახუა

15,000

შპს საგამომცემლო სახლი
ლაბირინთი

404863929

პარტნიორი

მალხაზი ხურციძე
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384

ნიკო
გიგოლაშვილი

385

დავით
ოქროცოვიძე

386

გიორგი
ბარათაშვილი
დავით
იმერლიშვილი
ალექსანდრე
მელიქიძე
ბონდო
გოლეთიანი

387
388
389
390

6,982
6,000
2,000

განმცხადებელი;
პარტნიორი

შპს ახალი მესხეთი

223105574

პარტნიორი

შპს ტრანს ენერჯი;
შპს 220 ვოლტს
შპს ალბა 5;
შპს ნიკა 2010

404421942;
206344945
243909204;
443854410

პარტნიორი;
პარტნიორი
განმცხადებელი;
პარტნიორი

შპს გუდფუდი;
შპს ელფი

404919727;
205122302

დირექტორი;
წარმომადგენელი/დირექ
ტორი/პარტნიორი

205128226

განმცხადებელი;
დირექტორი

404862573;
404894030;
404860842;
205287624;
404389960

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი;
პარტნიორი

446951095;
245629404;
445404937;
245560771;
245544594;
445395108

განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი;
პარტნიორი; დირექტორი

204525040

პარტნიორი

60,000

392

რამაზ
გაჩეჩილაძე

10,000

397

404919870;
238775848

1,500

40,000

396

განმცხადებელი;
პარტნიორი

დირექტორი/პარტნიორი

თინათინ
პაპუაშვილი

395

404879832;
404877399

427716475

391

394

წარმომადგენელი

შპს სერვისი +

15,000

თენგიზ ფერაძე

შპს ჯორჯიან პეტროლიუმ
პროდაქტს კომპანი;
შპს ტრანს რეილი
შპს ზედაზენი იმერეთი;
შპს კრისტალი-2010

206267494

58,000

გიორგი ღონღაძე

393

შპს თბილსერვის ჯგუფი

60,000

ლევან რომანაძე

5,000

თემურ
მიმინოშვილი

60,000

ბესიკ მეტრეველი

41,000

მირიან კალაძე

40,000

შპს მწვანე სახლი;
შპს 4 პეკინი
შპს გეო ინვესტი;
შპს S-ინვესტი;
შპს სფინქსი XXI;
შპს პლანეტა - თ;
შპს SBC
პეტროლუქსი;
შპს ვესტ პოინტი;
შპს მეგაპეტროლ
საქართველო;
შპს "მეგაპეტროლი";
შპს ბონუსი;
შპს აჭარა პარტნიორი
შპს ქვოლითი ტექნიკს
შპს არაონი 2010;
შპს დიდუბე 2009;
შპს ბინული 1;
"პარტნიორი 2010";
შპს ბინული
შპს ქროსროუდ მაინინგი;
შპს OPES GROUP

205295223

400001083;
404883694

წარმომადგენელი;
განმცხადებელი;
პარტნიორი; პარტნიორი;
აღმასრულებელი
დირექტორი/პარტნიორი
დირექტორი;
პარტნიორი
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ცხრილი N2. კონსერვატიული პარტიის შემომწირველი ფიზიკური პირების კავშირი იურიდიულ
პირებთან 39

№

სახელი და
გვარი

თანხის
ოდენობა
(საბაზრო
ღირებულება)

იურიდიული პირის
სახელი

იურიდიული პირის
საიდენტიფიკაციო
ნომერი

კავშირის სახე

1

ბიჭია
დემეტრაშვილი

3,513.29

შპს თები

404924150

პარტნიორი

დაზარალებულ
მენაშენეთა ასოციაცია

2

ბესიკ ბერიძე

1,000

3
4

გიგა ბუკია
ანდრო ცანავა
ბესიკ
ღვინიაშვილი

35,450
500

დავით ბაციკაძე

27,150

400030364

8

ნანა
ხომასურიძე
მამუკა კაკულია

1,000

შპს იუ-სი-ემ
შპს აიო-2011
შპს ვაჩე;
შპს კოლხეთი 81
აჭარის ინტელექტ–
კლუბი
Grand Hope Millennium(GHM)
შპს ისანი

9

ირმა ნუცუბიძე

1,000

შპს კაპიტალ კრედიტი

406043543

2,342.2

შპს თები

404924150

დირექტორი/პარტნიორი

5,000

შპს დია გრუპ

205173033

პარტნიორი

5
6
7

10
11

თეიმურაზ
წილოსანი
გელა
სამხარაული

1,200

2,200

205154991
406039978
406053988;
206343081

თავმჯდომარის
მოადგილე/გამგეობის
წევრი
პარტნიორი
დირექტორი/პარტნიორი
დირექტორი/პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი
თავმჯდომარე/გამგეობის
წევრი
თავმჯდომარე/წარმომადგ
ენელი/გამგეობის წევრი
დირექტორი/პარტნიორი
გამგეობის
წევრი/პარტნიორი

445393627
400017110
401954471

ცხრილი N3. მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს შემომწირველი ფიზიკური პირების
კავშირი იურიდიულ პირებთან 40
№

სახელი და
გვარი

1

ვახტანგ ლომაძე

თანხის
ოდენობა
(საბაზრო
ღირებულება)
1,000

2

გიორგი თოფაძე

58,450

იურიდიული პირის
სახელი
შპს საზღვაო საკრუინგო
შპს სტეფანწმინდა-2010;
შპს ქართული სავაჭრო
სახლი

იურიდიული პირის
საიდენტიფიკაციო
ნომერი

კავშირის სახე

204570133

პარტნიორი

401946301,
202347308

პარტნიორი; პარტნიორი

სია არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, შესაძლოა იყვნენ პირები, რომელთა მოძიება ბაზაში ვერ
მოხერხდა, თუმცა მოძიებული პირების შესახებ ინფორმაცია თითქმის სრული სიზუსტითაა მოცემული.
40 სია არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, შესაძლოა იყვნენ პირები, რომელთა მოძიება ბაზაში ვერ
მოხერხდა, ამასთან, ბაზა 8 აგვისტოს მდგომარეობითაა. თუმცა მოძიებული პირების შესახებ
ინფორმაცია თითქმის სრული სიზუსტითაა მოცემული.
39

55

4
5

ოთარ მენაბდე
თეიმურაზ
წილოსანი

3,513

შპს ტექინსპექტი

416290249

პარტნიორი

2,342

შპს თები

404924150

დირექტორი/პარტნიორი

ცხრილი N4. რესპუბლიკური პარტიის შემომწირველი ფიზიკური პირების კავშირი იურიდიულ
პირებთან 41

№

სახელი და
გვარი

თანხის
ოდენობა
(საბაზრო
ღირებულება)

იურიდიული პირის
სახელი

იურიდიული პირის
საიდენტიფიკაციო
ნომერი

სპს ჯოხაძე & ჯოხაძე;
იურკომპლექსსერვისი

204519716,
404378017

შპს საზღვაო საკრუინგო
შპს ისთ გეით ენერჯი;
შპს ჯი ქეი ენ;
შპს ლოჯისტიქს ჯორჯია;
ახალი იურიდიული
ჯგუფი

204570133

გენერალური დირექტორი,
ერთპიროვნულად;
დამფუძნებელი
პარტნიორი

404418331,
205295777 ,
204570295,
401945259

წარმომადგენელი;
განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
პარტნიორი

1

ლევან ჯოხაძე

30

2

ეკა სირაძე

4,000

3

სოფიკო
ნოღაშვილი

4

დავით
უსუფაშვილი

კავშირის სახე

25,000

შპს მწვანე კალათა

205281390

პარტნიორი

404910307,
404908374

წარმომადგენელი;
პარტნიორი

None

განმცხადებელი

5

ბექა მიქაუტაძე

15,312

შპს ბერბუკი;
შპს რეგიონული
განვითარების
ინსტიტუტი

6

გიორგი
ნასრაშვილი

6,000

გიორგი ნასრაშვილი

10,000

სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტების
მწარმოებელთა და
მომხმარებელთა
დაცვის ლიგა

404395123

თავმჯდომარე;
წარმომადგენელი/
გამგეობის წევრი

6,000

მალხაზ წერეთელი

None

განმცხადებელი

30,000

შპს ქუჯი

401952963

პარტნიორი

თანხა არ
იკითხება

შპს პროგრესი

412682832

დირექტორი/პარტნიორი

7

8
9
10

აპოლონ
წულაია

მალხაზ
წერეთელი
ნუგზარი
ჩხიკვაძე
ბესიკი
ჩიტორელიძე

სია არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, შესაძლოა იყვნენ პირები, რომელთა მოძიება ბაზაში ვერ
მოხერხდა, ამასთან, ბაზა 8 აგვისტოს მდგომარეობითაა. თუმცა მოძიებული პირების შესახებ
ინფორმაცია თითქმის სრული სიზუსტითაა მოცემული.
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ცხრილი N5. ეროვნული ფორუმის შემომწირველი ფიზიკური პირების კავშირი იურიდიულ
პირებთან 42
№

სახელი და გვარი

1
2
3
4

ბესიკი კიწმარიშვილი
თემურ მაისურაძე
თეიმურაზ წილოსანი
ბიჭია დემეტრაშვილი

თანხის
ოდენობა
(საბაზრო
ღირებულება)
5,894.67
9,780
2,342.2
3,513.29

იურიდიული
პირის სახელი

იურიდიული
პირის
საიდენტიფიკაციო
ნომერი

შპს ბეტა - ქეი
ო ემ ჯი
შპს თები
შპს თები

200274559
401944321
404924150
404924150

5

ეკატერინე ცაბაძე

2,498.75

შპს ელიფსი

400016022

6
7

კობა ძაძამია
გიორგი დანელია

3,100
2,490

შპს კოსმოსი-2
შპს ლაზიკა

404395846
401959145

კავშირის სახე
დირექტორი/ პარტნიორი
ხელმძღვანელი,ერთპირვნულად
დირექტორი/ პარტნიორი
პარტნიორი
განმცხადებელი;
დირექტორი/პარტნიორი
განმცხადებელი
დირექტორი/პარტნიორი

ცხრილი N6. თავისუფალი დემოკრატების შემომწირველი ფიზიკური პირების კავშირი
იურიდიულ პირებთან 43
თანხის
№

სახელი და გვარი

იურიდიული

ოდენობა

იურიდიული პირის

პირის

(საბაზრო

სახელი

საიდენტიფიკაციო

ღირებულება)

კავშირის სახე

ნომერი

1

ციცინო სახვაძე

800

ციცინო სახვაძე

None

2

ბიჭია დემეტრაშვილი

3,513.29

შპს თები

3

დიანა წერეთელი

250

შპს SEMEX-GEO

404885683

დირექტორი/პარტნიორი

4

მამუკა კაკულია

800

შპს ისანი

401954471

დირექტორი/პარტნიორი

5

თეიმურაზ წილოსანი

2,342.2

შპს თები

404924150

დირექტორი/პარტნიორი

400019421

გამგეობის წევრი

None;
404924150

განმცხადებელი
პარტნიორი

იძულებით
6

მალხაზ კორძაია

400

გადაადგილებულ
პირთა, დევნილთა
სამოქალაქო მოძრაობა

სია არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, შესაძლოა იყვნენ პირები, რომელთა მოძიება ბაზაში ვერ
მოხერხდა, ამასთან, ბაზა 8 აგვისტოს მდგომარეობითაა. თუმცა მოძიებული პირების შესახებ
ინფორმაცია თითქმის სრული სიზუსტითაა მოცემული.
43 სია არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, შესაძლოა იყვნენ პირები, რომელთა მოძიება ბაზაში ვერ
მოხერხდა, ამასთან, ბაზა 8 აგვისტოს მდგომარეობითაა. თუმცა მოძიებული პირების შესახებ
ინფორმაცია თითქმის სრული სიზუსტითაა მოცემული.
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ცხრილი N7. ქართული ოცნების შემომწირველი ფიზიკური პირების კავშირი იურიდიულ
პირებთან 44
თანხის
№

სახელი და

ოდენობა

იურიდიული პირის

გვარი

(საბაზრო

სახელი

ღირებულება)
1

2

3
4
5
6

დავით დარჩია

გელა კობერიძე

ბიჭია
დემეტრაშვილი
გიორგი იმედაძე
ფრიდონი
ბურჯალიანი
პეტრე
ცაგარეიშვილი

4,000

1,000

განმცხადებელი

404947475;
406068981;
205283637
205150726

წარმომადგენელი;
განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
განმცხადებელი

50

შპს გაენათი

212678850

დირექტორი/პარტნიორიi

100

შპს სარჩო

406036114

დირექტორი/პარტნიორიi

204573700;
202360284

განმცხადებელი;
გენერალური დირექტორი

404428133
205183488;
202339497

დირექტორი/პარტნიორი
პარტნიორი;
პარტნიორი

50

1,805

12

დავით ბერიძე

25

13

ვალერი
გელაშვილი

60,000

14

თეიმურაზ
წილოსანი

2,342

ბესიკ ნიჟარაძე

None

პარტნიორი

მერაბ თავაძე

15

ნომერი

404924150

11

9

კავშირის სახე

შპს თები

10

8

საიდენტიფიკაციო

3,513

ბელა დოლიძე
ნოდარი
ჯავახიშვილი
სოფიო
ნახუცრიშვილი
რევაზ ვაშაყმაძე

7

დავით დარჩია
შპს ჯი-დი-ეს თი-ვი;
შპს მეცხრე არხი
ინფო;
შპს ახალი კაპიტალი;
შპს მეცხრე არხი

იურიდიული პირის

10
17,000

შპს
კვარცტრანსსერვისი;
შპს ჯი & დი
შპს Caucasus tour
შპს ოცნების სამყარო;
შპს ასტრა პარკი

10

სოფიო ნახუცრიშვილი

None

განმცხადებელი

50

შპს სოფლის ღვინო
ახალგაზრდული
თეატრალური
ფესტივალი არდიfest
შპს Millennium Shop;
შპს ალიანს სერვისი
შპს Mining +;
შპს ლიტ ჯეო ინვესტი;
შპს ევრა

404954493

დირექტორი/პარტნიორი

404397194

გამგეობის წევრი

404422433;
205170973
400028108;
443855008;
204530579

დირექტორი;
დირექტორი
განმცხადებელი;
განმცხადებელი;
დირექტორი

შპს თები

404924150

დირექტორი/პარტნიორი

ბენი ოცდამეერთე

205291904

ხელმძღვანელი
ერთპიროვნულად/პარტნი
ორი

40,000

სია არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, შესაძლოა იყვნენ პირები, რომელთა მოძიება ბაზაში ვერ
მოხერხდა, ამასთან, ბაზა 8 აგვისტოს მდგომარეობითაა. თუმცა მოძიებული პირების შესახებ
ინფორმაცია თითქმის სრული სიზუსტითაა მოცემული.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

დავით
ონოფრიშვილი

15,000

გაიოზ მონიავა
სოფიო ჭანტურია
კახა ოსაძე
გიორგი
პატარიძე
გივი
წიქარიშვილი

1,500
42
5

ელისო ჩაფიძე

1,000

ნინო
გოგისვანიძე
რამაზ
ბერძენიშვილი
ალექსანდრე
ვადაჭკორია
ბიძინა
თავბერიძე

404917514;
205200548

თავმჯდომარე/წარმომადგ
ენელი/გამგეობის წევრი;
პარტნიორი

None
404425877
416288369

განმცხადებელი
პარტნიორი
დირექტორი/პარტნიორი

2,000

შპს Financial Services
Agency

406057136

დირექტორი/პარტნიორი

30

შპს ჯი.აი.ემ.ჯი.

416288252

დირექტორი

205138493

განმცხადებელი

400013668

განმცხადებელი

10

შპს ჰოლდინგი
საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფი
შპს ლიფტების
კომპანია

3,096

შპს კრედო

404941186

დირექტორი/პარტნიორი

1,500

შპს ეფემჯი სოფტ

404857455

პარტნიორი

820

ალბი;
შპს ლაზიკა-ბორჯი

415080316;
215129563

საზოგადოებრივი
დამცველი

404892014
406047040
404381423;
204518879

პარტნიორი;
დირექტორი/პარტნიორი
აღმასრულებელი
დირექტორი, გამგეობის
წევრი, წარმომადგენელი
დირექტორი
განმცხადებელი;
პარტნიორი

404390636;
404891202

პარტნიორი;
პარტნიორი

None

განმცხადებელი

404416128;
404379515

განმცხადებელი;
დირექტორი

404891774

გამგეობის წევრი

27

მანანა კობახიძე

10,563

28

დავით ტალახაძე
ნინო
ყვავილაშვილი

5

29

ონოფრიშვილთა
საგვარეულო კავშირი;
შპს ენისელის
ღვინოები
გაიოზ მონიავა
შპს სტუდია ანატომია
შპს ფცა 2010

50

30

ნიკოლოზ
ბახტაძე

60,000

31

ია კაკრიაშვილი

10

32

ნიკოლოზ
დეკანოსიძე

100

33

კახა შველიძე

50,000

შპს GNZ-MOTORS
შპს გაჩერება კონკა;
შპს ლურჯი სახლი
შპს ქართული
ტექნოლოგიებიფარმაცია;
შპს Advanced
Georgian Technology
ია კაკრიაშვილი
შპს ფავორიტი
ედვერთისმენთ;
შპს ფავორიტი
სტუდიო
საქართველოს
ხელოვანთა კავშირი
კადაგი

59

